Förbundsmötet 2016
Utskott nummer 2
Sekreterare: Camilla Lööv

Datum
2016-09-20
Sida 1

Motion med förslag
Motion nr 19: Aktivitetsbaserade
kontor och öppna kontorslandskap

Förbundsstyrelsen föreslår
förbundsmötet besluta

Utskottets betänkande

Förbundsmötet beslutade

att bifalla motionens första, tredje och
fjärde att-satser.

att bifalla FS förslag med
tillägget

att avslå motionens andra att-sats

att förbundsstyrelsen får i
uppdrag att genom Sunt
Arbetsliv se till att verktyg i
ämnet tas fram.

I enlighet med utskottet, d v s

Motionär: Vision Göteborg
att Vision fokuserar på frågan kring
öppna kontorslandskap/aktivitetsbaserade arbetsplatser på samma sätt
som vi fokuserat på frågan kring ITmiljöronder.
att Vision tar fram ett samlat material
kring olika former av kontorslandskap,
och vilka krav vi ska ställa i
ritningsgranskningen gällande bl. a
buller och tysta rum.
att Vision belyser det individuella i att
sitta i öppna landskap, vi är inte lika
och har olika behov för att kunna
jobba. Någon kan sitta bland många,
andra behöver avskildhet.
att Vision belyser det sociala
perspektivet av att sitta i ett öppet
landskap, utifrån nya AFSen om
Organisatorisk och social arbetsmiljö.

att Vision fokuserar på frågan
kring öppna kontorslandskap/
aktivitetsbaserade arbetsplatser
på samma sätt som vi fokuserat
på frågan kring IT-miljöronder.
att Vision belyser det
individuella i att sitta i öppna
landskap, vi är inte lika och har
olika behov för att kunna
jobba. Någon kan sitta bland
många, andra behöver
avskildhet.
att Vision belyser det sociala
perspektivet av att sitta i ett
öppet landskap, utifrån nya
AFSen om Organisatorisk och
social arbetsmiljö.
att förbundsstyrelsen får i
uppdrag att genom Sunt
Arbetsliv se till att verktyg i
ämnet tas fram.

Motion med förslag
Motion nr 20. Fokusfråga
arbetsmiljö
Motionär: Johan Berken, Vision
Stockholms stad
att förbundsmötet beslutar att
förbundsmötet 2016 ska arbeta fram
en fokusfråga kring arbetsmiljö under
förbundsmötet och fatta beslut om
denna.
Motion nr 21. Fokusfråga
arbetsmiljö – regioner

Förbundsstyrelsen föreslår
förbundsmötet besluta

Utskottets betänkande

Förbundsmötet beslutade

att anse motionen besvarad

Motionen direktbehandlades

Motionen direktbehandlades
dvs
att anse motionen besvarad

att avslå motionen

Utskottet bifaller FS förslag.

I enlighet med utskottet, d v s

Motionär: Johan Berken, Vision
Stockholms stad
att förbundsmötet beslutar att
Regionkonferenserna 2016 ska arbeta
fram en fokusfråga kring arbetsmiljö
för respektive region under dessa.
Motion nr 22: Gränslöst arbetsliv –
ostörd fritid
Motionär: Vision Göteborg

att avslå motionen

att bifalla motionens första att-sats,
att anse motionens andra att-sats
besvarad

Utskottet bifaller FS förslag.

I enlighet med utskottet, d v s
att Vision uppmärksammar den
ostörda fritiden, dvs. rätten att
stänga av telefonen. Genom att
uppmärksamma detta i sitt
arbetsmiljöpolitiska arbete, ex.
genom att lyfta frågan på
ombuds och medlemsutbildningar

att Vision uppmärksammar den
ostörda fritiden, dvs. rätten att stänga
av telefonen. Genom att uppmärksamma detta i sitt arbetsmiljöpolitiska
arbete, ex. genom att lyfta frågan på
ombuds och medlemsutbildningar.
Att göra ett underlag som går att
Datum
2016-09-21
Sida 2

Motion med förslag

Förbundsstyrelsen föreslår
förbundsmötet besluta

Förbundsmötet beslutade
Utskottets betänkande

använda vid fika med facket

att anse den andra att-satsen
besvarad

att Vision jobbar för att man ska
kunna vara hemma med vab eller vara
sjuk utan att känna att man behöver
jobba och vara tillgänglig för
arbetsgivaren. Genom att uppmärksamma detta i sitt arbetsmiljöpolitiska
arbete och genom att skriva in i avtal
kring hemarbete kring rätten till ledig
tid
Motion 23: Psykiska arbetsskador
att bifalla motionen

Motionen direktbehandlades

Motionär: Vision Göteborg
att förbundet får i uppdrag att verka
för en förändring av arbetsskadereglerna så att även stressrelaterade
sjukdomar räknas som arbetsskador
Motion nr 24: Utökad kompetens i
förbundet gällande arbetsmiljö
Motionär: Vision Göteborg
att en arbetsmiljöstrategisk funktion
ska inrättas inom förbundet som har i
uppdrag att ge kompetensutveckling,
utbildningsinsatser och liknande stöd
till förtroendevalda

Motionen direktbehandlades
dvs
att förbundet får i uppdrag att
verka för en förändring av
arbetsskadereglerna så att även
stressrelaterade sjukdomar
räknas som arbetsskador

att anse motionen besvarad

Utskottet bifaller FS förslag med
tilläggsyrkandet
Att förbundsstyrelsen får i
uppdrag att säkerställa att
kompetens, möjligheter och
resurser finns till att proaktivt
driva arbetsmiljöfrågor.

Datum
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I enlighet med utskottet, d v s
att anse motionen besvarad
samt
att förbundsstyrelsen får i
uppdrag att säkerställa att
kompetens, möjligheter och
resurser finns till att proaktivt

Motion med förslag

Förbundsstyrelsen föreslår
förbundsmötet besluta

Förbundsmötet beslutade
Utskottets betänkande

att varje center skall ha en
ombudsman med området arbetsmiljö
som expertområde

driva arbetsmiljöfrågor.

Datum
2016-09-21
Sida 4

