
 

 Datum 
2016-08-22 
 
Sida 1 

 

 

Innehåll 

Beslutslista – Visions förbundsmöte 2014 .............................................................................................. 1 

Utskott 1 .................................................................................................................................................. 2 

Utskott 2 .................................................................................................................................................. 4 

Utskott 3 .................................................................................................................................................. 5 

Utskott 4 .................................................................................................................................................. 7 

Utskott 5 ................................................................................................................................................ 10 

Utskott 5 ................................................................................................................................................ 14 

Utskott 7 ................................................................................................................................................ 17 

Utskott 8 ................................................................................................................................................ 22 

Utskott 9 ................................................................................................................................................ 24 

Utskott 10 .............................................................................................................................................. 29 

Övriga beslut ......................................................................................................................................... 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedan listas motionstexter och beslut fattade av förbundsmötet 2014 samt en redogörelse för vad 

beslutet inneburit för Visions verksamhet (kursiv text). Avslagna och besvarade motioner som inte 

leder till någon åtgärd listas inte. 
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För fullständiga motionstexter med förbundsstyrelsens svar på enskilda motioner hänvisas till 

sammanställningen på vision.se. 

Utskott 1 

Motion nr 4: Fördelning av anställdas bakgrund 

Motionär: Rickad Johansson, Vision Malmöavdelning 

 

Denna motion kan sticka en del ögon och tolkas som någon form av misstroende. Det är därför viktigt 

att påpeka att så inte är fallet. 

 

Tittar man rent historiskt så har bönder slagit sig tillsammans i andelsföreningar, bildat slakterier etc. 

Solidar startade en gång för många år sedan som en medlemsförening i Malmö och över tiden så har 

det bildats COOP. 

 

Något som kännetecknar dessa föreningar är att idealisterna som startade organisationen efter hand 

försvinner ut i periferin och ersätts med personer utifrån som inte har rötter i föreningen. Föreningen 

tenderar då att ändra inriktning över tid då man inte har någon bärare av historien. Det är därför viktigt 

att vi eftersträvar en form av balans i denna fråga. 

 

Vi som organisation pratar om att förtroendevalda inte ska vara heltidsfackliga för då tappas kontakten 

med verkligheten. Den verklighet man får endast av erfarenhet genom att man har varit anställd i den. 

För att man inom den fast anställda personalen i visionsorganisation inte ska anses ha tappat någon 

kontakt med verkligheten, så får det ses som ytterst lämpligt att det är meriterande för en anställning 

med att man har varit facklig inom organisationen. Detta skulle innebära att det finns en 

grundläggande koppling till föreningen som sådan. 

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår undertecknad 

 

Att  förbundsstyrelsen får i uppdrag att ha som mål att ca 50 % av de anställda ska ha en 

bakgrund som förtroendevalda inom vision, 

Att  uppmana förtroendevalda att söka tjänster inom vision, 

Att  det vid utannonsering av tjänster ska framgå att fackliga uppdrag är ytterst meriterande. 

 

Förbundsmötet beslutade 

 

Att   uppmana förtroendevalda att söka tjänster inom vision, 

 

Vi har ökat vår publicering digitalt och lediga tjänster sprids via sociala medier både av oss centralt 

men också via enskilda medarbetare och förtroendevalda. Alla lediga tjänster finns tillgängliga via 

vision.se http://vision.se/Om-Vision/Lediga-jobb/ .  

 

 

Motion nr 9: Rätt till A-kassa efter 65 

Motionär: Sven Helbom Vision avdelningen 147 Härryda 

 

Idag är det inte lika självklart att man skall gå i pension när man fyller 65 år som det var tidigare. 

Många s k experter vill ju att vi skall arbeta längre. Det är den allmänna åsikten att den enskilde själv 

skall få avgöra när han eller hon vill gå i pension. Låt oss säga att en person vill gå i pension vid 67 års 

ålder men blir arbetslös vid 65 år; då har inte personen rätt till A-kassa utan blir hänvisad till att börja 

ta ut sin pension trots att personen vill arbeta. Det är ett bevis på att olika delar av samhället arbetar 

med olika modeller. Det gäller att de olika delarna i samhället hänger ihop. Vill samhället att vi skall 

https://vision.se/Om-Vision/Forbundsmote/Tidigare-Forbundsmoten-Sktf/Forbundsmote12/Rapporter-Och-Motioner/
http://vision.se/Om-Vision/Lediga-jobb/
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jobba längre då måste också A-kassan anpassas efter det. Att bara ha rätt till A-kassa upp till 65 år är 

ett omodernt tankesätt som inte har hängt med i den s k utvecklingen. 

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår undertecknad 

 

Att  Vision arbetar för att man skall ha rätt till A-kassa efter 65 år. 

 

Förbundsmötet beslutade 

 

Att   Vision arbetar för att man skall ha rätt till A- kassa efter 65 år. 

 

Vision har deltagit i en arbetsgrupp hos TCO som har jobbat med förslag om hur a-kassan bör se ut i 

framtiden. Vision har i det här arbetet drivit och fått igenom att rätt till a-kassa till 67 år ska finnas 

med, samt möjligheten att bli medlem efter 64 års ålder. Även i TCOs tidigare remissvar på 

pensionsåldersutredningen fanns rätten till a-kassa längre än till 65 med.  

 

Motion nr 10: Yrkeskarriär och fackligt uppdrag 

Motionär: Landstingsavdelningen Värmland med flera. 

 

I dokumentet ”Vi bygger Vision” står det bland annat att vi anpassar vårt arbetssätt i takt med en 

föränderlig omvärld. Därför kombinerar vi alltid yrkeskarriär och fackligt uppdrag. 

 

I Visions framtidsidé och värdegrund står bland annat: 

 

”Vision tror att mångfalden bidrar till en fackföreningsrörelse som ger ökade möjligheter till framgång 

och styrka. Mångfald höjer kompetensnivån och förstärker möjligheterna till god medlemsservice och 

ett effektivt företrädarskap. 

 

Vision har likabehandling och respekt för den enskilde som ledstjärna. Alla former av diskriminering 

och godtycke måste motverkas. 

 

För Vision handlar solidaritet om medkänsla och förståelse för andra.” 

 

Förutsättningar för att idé och värdegrund ska kunna uppfyllas ser mycket olika ut beroende på både 

vår egen organisation i avdelningar, geografiska förhållanden och arbetsgivarens 

organisationsuppbyggnad. 

 

Fackliga uppdrag kräver stor kompetens för att kunna utföras med hög kvalitet. Fackliga företrädare 

har utifrån uppdragets krav och omfattning olika förutsättningar för att kunna arbeta deltid. 

 

Det är medlemmarna som väljer styrelsen. Varje avdelning är suverän att besluta över sin verksamhet 

och hur det fackliga arbetet organiseras. 

Undertecknade föreslår förbundsmötet besluta 

 

Att  meningen ”kombinerar vi alltid yrkeskarriär och fackligt uppdrag” i dokumentet ”Vi 

bygger Vision” stryks 

 

Förbundsmötet beslutade 

 

Att avslå motion 10 med följande komplement när det gäller målet om att alltid kombinera 

yrkeskarriär och fackligt uppdrag: 
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  ”För att klara att nå målet att som förtroendevald i Vision att alltid ha en koppling kvar till 

yrkeslivet och arbetsplatsen behövs ett stöd och en support som möjliggör det. Det handlar om 

att såväl stötta fler att vilja ta uppdrag under någon del av sitt yrkesliv men också om att 

möjliggöra för den som idag är förtroendevald på heltid att kunna återgå till yrkeslivet på 

någon del. Det kan handla om mentorskap, utbildning, verksamhetsstöd eller annat som gör 

att vi kan vara bästa möjliga fackförbund för våra medlemmar på arbetsplatserna. ” 

 med röstsiffrorna 137 för utskottet avslagsyrkande och förslag, 71 för bifall till motionen, 2 

som avstod och 15 som ej röstat. 

 

Centren erbjuder stöd och råd där det efterfrågas. 

 

Utskott 2 

Motion nr 16: Nätverksträffar för chefer 

Motionärer: Elin Frank med flera.’ 

 

Det pratas mycket om att chefer i många fall arbetar ensam. Inom Vision finns otroligt många chefer. 

Det är en resurs som vi tycker att vi bör utnyttja. 

 

Vi önskar att Vision arrangerade nätverksträffar för chefer. Det kan vara träffar med olika målgrupper 

ex. nya/erfarna chefer och/eller med olika teman ex. konflikter, omorganisering, förhandlingar etc. 

Träffarna kan ägarum på olika platser ex. en konferenslokal, en pub, ett fik. 

 

Målet med träffarna är att chefer får en plattform där de kan lära känna andra chefer, nätverka och 

utbyta erfarenheter. 

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår undertecknad 

 

Att  Vision bjuder in chefmedlemmar till forum för nätverkande och erfarenhetsutbyte. 

 

Förbundsmötet beslutade 

 

Att  Vision bjuder in chef-medlemmar till forum för nätverkande och erfarenhetsutbyte. 

 

Detta ingår redan i befintligt erbjudande till chefer. Erbjudandet kvalitetssäkras inom gruppen 

personliga ombudsmän och följs upp i ledningsgruppen. 

 

Motion nr 20: Vision, ett fackförbund även för högre chefer 

Motionärer: Ann-Sofie Rundberg med flera. 

 

Högre chefer har ett mer omfattande inflytande och en större handlingsfrihet, men även ansvar i sina 

uppdrag än chefer/medarbetare på andra nivåer i organisationen. Mycket tyder på att dessa faktorer har 

en positiv effekt på hälsa och motivation. Högre chefer mår generellt sett bra och trivs i de allra flesta 

fall i sina roller och uppdrag. Samtidigt är vi, precis som alla andra medlemmar, anställda och vi 

vill få ut så mycket som möjligt av vårt medlemskap i Vision och vårt arbetsliv. Vi har valt att vara 

medlemmar i Vision för att vi tilltalas av vertikaliteten. Vi vill utvecklas tillsammans med andra och ta 

vara på yrkesrollers olikheter. I rollen som arbetsgivarföreträdare glömmer både vi och andra ibland 

bort att vi också är anställda. 

 

Idag förväntas högre chefer, precis som alla andra medlemmar, vara med i närmaste lokala avdelning/ 

klubb. Vi är medvetna om att SKTF tidigare övervägt att erbjuda chefsmedlemmar möjligheten - 

om de så önskade - att vara med i den allmänna klubben inom sitt avtalsområde. Den här motionen 

handlar inte om organisatorisk samordning av högre chefer. Motionen handlar om högre chefers 
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möjlighet att engagera sig i fackligt arbete. Den handlar även om Visions förutsättningar att företräda 

våra intressen och ambition att tillvarata vårt engagemang. 

 

I lokala sammanhang uppfattas vi alltid som arbetsgivarens företrädare. Därför kan det vara svårt för 

högre chefer att vara med och utveckla Vision lokalt. Senare års konstruktion av löneavtal placerar 

dessutom chefer på alla nivåer i en allt tydligare roll som arbetsgivarföreträdare. 

 

Kan Vision bli bättre på att tillvarata högre chefers intressen och skapa möjligheter till fackligt 

engagemang? 

 

Vi är redan ganska många men kan bli fler medlemmar i Vision. Vision kan bli ett ännu mer attraktivt 

fackförbund för högre chefer. Ett tydligare engagemang för högre chefer ökar också attraktionskraften 

för andra chefer att söka medlemskap i Vision. Arbete måste ske lokalt men även förbundsstyrelsen 

behöver engagera sig. 

 

Vi föreslår därför att förbundsmötet beslutar 

 

Att  varje avdelning/klubb får i uppdrag att ta fram och anta en strategi för högre chefers 

medlemskap. 

Att  förbundsstyrelsen får i uppdrag att följa upp och komplettera med nationella strategier 

och åtgärder. 

Att  arbetet ska vara klart årsskiftet 2015/2016. 

 

Förbundsmötet beslutade 

 

Att  förbundsstyrelsen får i uppdrag att följa upp och komplettera med nationella strategier och 

åtgärder 

 

Tilläggsattsats: 

Att varje avdelning/klubb uppmanas att ta fram och anta en strategi för högre chefers medlemskap

  

Strategin för högre chefer är att basen för medlemserbjudandet till högre chefer är erfarenhetsutbyte 

om ledarskap och styrning i välfärden samt till viss del anställningsvillkor. Formen är nätverksträffar 

och ansvaret att driva arbetet ligger på nationell nivå. 

 

Cheferna får: Erbjudande om att ingå i ett nationellt nätverk för högre chefer. Nyhetsbrev skickas till 

alla som anmält sig till nätverket. Nätverksträffar arrangeras i anslutning till andra aktiviteter där 

målgrupperna träffas. 

 

Exempel på sådana träffar är: 

• Regionala träffar en gång per år på fyra platser i landet 

• Årlig nationell träff i Stockholm i samband med Stora samhällsgalan 

 

Strategin är framtagen i samarbete med Visions chefsförening som också har fungerat som 

fokusgrupp. En referensundersökning har gjorts i en större grupp. 

 

Utskott 3 

Motion nr 26: Riktlinjer för hållbara kollektivavtal 

Motionär: Vision Göteborg 

 

För att locka unga att bli medlemmar i just Vision måste vi fokusera mer på det som gör att vi sticker 

ut som fackförbund. Fair Union har jag hört flera unga kommunanställda medlemmar säga är 
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anledningen till att de är intresserade av Vision, då det är en tydlig markering att vi jobbar aktivt med 

internationella frågor och bryr oss om världen omkring oss och hur vi påverkar den som fackförbund. 

Frågor som är mycket viktiga för unga idag. 

 

Vår omvärld förändras snabbt, och klimat- och miljöproblem kommer att påverka oss och vår 

arbetsmarknad på kort och lång sikt. Framtidens jobb måste vara energi- och resurssnåla, ha låg 

miljöpåverkan, och gärna dessutom utgöra en del av lösningen på världens tilltagande resurs-, energi-, 

och miljö-, och klimatutmaningar. Det är viktigt att Vision tar långsiktigt ansvar för samhället och för 

jobben. Då visar vi våra medlemmar att vi har fokus på framtiden. 

 

Vi måste därför vara aktiva och föregångare i en hållbarhetsomställning och leda utvecklingen mot 

gröna jobb med goda arbetsvillkor. Att föra in en hållbarhetsdimension i kollektivavtalen är ett sätt för 

Vision att långsiktigt trygga arbetsmarknaden. 

 

Riktlinjer för hur hållbarhet ska kunna föras in i kollektivavtalen på ett bra sätt behövs då området är 

nytt. Arbetet kan handla om att ta fram ekonomiska beskrivningar, konsekvensmodeller, bästa möjliga 

teknik, och annat underlag. Det behövs också en beskrivning av hur man kan arbeta med kollektivavtal 

på alla nivåer för att få in en tydligare grön eller ekologisk dimension i dem. Den ekologiska 

dimensionen behöver utredas ytterligare först. 

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår undertecknad 

 

Att  ge förbundsstyrelsen i uppdrag att arbeta med att ta fram verktyg för att skriva hållbara 

kollektivavtal – ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbara. 

Att  ge förbundsstyrelsen i uppdrag att utreda den ekologiska dimensionen av hållbarhet och 

hur den kan formuleras i kollektivavtal, internationellt, nationellt och lokalt. 

 

Förbundsmötet beslutade 

 

att   ge förbundsstyrelsen i uppdrag att arbeta med att ta fram verktyg för att skriva hållbara 

kollektivavtal – ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbara. 

 

att   ge förbundsstyrelsen i uppdrag att utreda den ekologiska dimensionen av hållbarhet och 

hur den kan formuleras i kollektivavtal, internationellt, nationellt och lokalt. 

 

En utredning om hur hållbarhetsdimensionen går att införlivas i kollektivavtalstecknandet är 

genomförd. Slutsatser och förslag till fortsatt arbete ska presenteras för förbundsstyrelsen hösten 

2016 med sikte på avtalsrörelser 2017.  

 

Motion nr 30: Vision lever som det lär, fair 

Motionär: Visions avdelning, Kalmar kommun 

 

Att vara en Fair Union innebär att vi vill leva som vi lär. Genom att göra medvetna val kan vi minska 

vår miljöpåverkan och förbättra människor livs villkor, genom medlemskap i Vision och därmed bidra 

till en hållbar utveckling. 

 

Hållbarhet med etisk och miljömässig hänsyn är en naturlig del av det fackliga engagemanget. Som 

förbund väljer Vision att handla av företag med kollektivavtal och som har ett aktivt miljö arbete. Vi 

vill att det vi köper är schysst tillverkat både med tanke på arbetsvillkor och miljö. 

Därför anser jag att de gåvor Vision ger för att visa uppskattning vara av sådan art att det generar 

glädje till fler och under lång tid. Som Visions solidaritetsfond eller att. ex plantera träd, ge bort 

skolpaket eller filtar till de som drabbats av naturkatastrof. 
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Vi föreslår förbundsmötet besluta 

 

Att  Vision arbetar för att det ska vara självklart och enkelt att ge uppskattningsgåvor som 

ger dubbel glädje. Gåvor som är långsiktiga och fair. 

 

Förbundsmötet beslutade 

 

Att  Vision arbetar för att det ska vara självklart och enkelt att ge uppskattningsgåvor som 

ger dubbel glädje. Gåvor som är långsiktiga och fair. 

 

Precis som motionären skriver så är våra produkter i profilbutiken schyst tillverkade enligt våra 

inköpsriktlinjer. Det finns till exempel Fairtrade-produkter och ekologisk textil. Vi har nu utvecklat 

profilbutiken ytterligare genom att erbjuda de gåvor som motionären nämner, till exempel 

trädplantering, gåvor till välgörenhet och till Visions Solidaritetsfond.  

 

Utskott 4 

Motion nr 31: HBTQ-personer situation i världen. 

Motionär: Vision Göteborg 

 

Situationen för HBTQ-personer i Sverige har förbättrats under de senare åren, mycket tack vare att 

lagstiftningen stärkts på flera viktiga områden. Det är också glädjande att Vision profilerar sig i dessa 

frågor genom att vi tydligt visar att HBTQ-personers rättigheter också handlar om fackliga rättigheter. 

 

Runt om i världen pågår det dock systematiska kränkningar av HBTQ-personer dagligen och i vissa 

länder är det t.o.m. förenat med dödsstraff om man öppet visar sin kärlek för en person av samma kön 

som en själv. Vi behöver inte titta så långt utanför Sveriges gränser för att se kränkningar av HBTQ-

personers rättigheter, Rysslands antihomolagar är bara ett av många exempel. 

 

Vi ser att Vision kan bidra även internationellt genom att påverka i de internationella fackliga 

organisationer och forum där vi är representerade. 

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår undertecknad 

 

Att  Förbundsstyrelsen får i uppdrag att i varje internationellt forum där Vision är 

representerade lyfta frågan om att HBTQ-personer ska ha samma rättigheter och 

möjligheter som heterosexuella 

 

Förbundsmötet beslutade 

 

Att  Förbundsstyrelsen får i uppdrag att i varje internationellt forum där Vision är 

representerade lyfta frågan om att HBTQ-personer ska ha samma rättigheter och 

möjligheter som heterosexuella. 

 

Frågan lyfts i internationella forum där vi är representerade när det är relevant. Anders Gonzales och 

Mikael Ruukel deltog i en internationell konferens om LGBTI som ägde rum i Amsterdam den 4 – 5 

augusti i samband med EURO Pride. Under konferensen höll Vision ett seminarium kring hur vi har 

jobbat och fortsätter jobba med frågorna bland våra medlemmar och på arbetsplatserna.  

 

Motion nr 33 Lokalt företrädarskap 

Motionär: Ann-Britt Klemensson, Uddevalla och Angelica Karlsson, Kungälv 

Tiderna förändras och vi med dem, ibland. 
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Den stora förändring vi nu mer och mer får se i våra kommuner är bolagiseringar, gemensamma 

nämnder och kommunalförbund. 

 

Fler och fler av avdelningarnas medlemmar försvinner in i dessa konstellationer och landar under 

annat avtal och annat företrädarskap i Vision. 

 

Antal medlemmar som nu sorterar direkt under våra regioncentra ökar och medlemmarna med lokala 

förtroendevalda minskar. 

 

Tidigare organisation, där den lokala avdelningen organiserade samtliga medlemmar i förbundet, 

oavsett arbetsplats och avtal, ansågs ha spelat ut sin roll och fokus lades mera på avtalsområden. 

 

Samtidigt var det en organisation där det gamla uttrycket ”Nära SKTF” spelade en stor roll. Idag är vi 

inte längre nära utan fler och fler medlemmar kommer längre och längre bort. Vi skall 

”samarbetsexplodera” men kanske inte detta är lösningen. Alltfler avdelningar märker ett tapp i det 

fackliga intresset när verksamheterna försvinner från en arbetsplats till en annan och det nära 

företrädarskapet försvunnit. 

 

Kyrkans medlemmar har fått sina stiftsavdelningar vilket varit en vinst för dem med en sammanhållen 

avdelning trots stora geografiska avstånd. Andra medlemmar som landat i bolag och förbund hålls inte 

samman på motsvarande sätt. 

 

Som facklig organisation måste vi kanske också vara följsamma vad gäller arbetsgivarnas 

organisation. Det borde rimligen inte finnas några hinder för att vi, precis som andra förbund, kan 

företräda medlemmar oavsett om de finns inom kommunen, ett kommunalt bolag eller förbund och 

därmed upprätthålla den kunskap som finns vad gäller medlemmar och lokala förhållande. Att 

upprätthålla kunskap om olika avtal var ingen omöjlighet tidigare och bör inte vara det nu med stöd 

från våra regioncentra. 

 

Det är även svårt för mindre kommuner idag att få ihop sin fackliga verksamhet. Det beror bland annat 

på att verksamheter i närliggande kommuner slås ihop men medlemmarna sitter kvar i respektive 

kommun. Detta gör att en del finns placerade i en kommun men deras fackliga tillhörighet finns i en 

annan kommun. Tänk om man hade kunnat ha en gemensam avdelning i dessa fall med 

förtroendevalda i bägge kommuner som har möjlighet att företräda alla medlemmar. Små kommuner 

har idag svårt att få ihop en styrelse och då behöver vi ha ett annat tänk och en annan lösning. De 

medlemmar som på ett eller annat sätt försvinner från våra avdelningar har fortfarande behov av hjälp 

i många frågor, alla kan inte hamna under våra regioncenter…. 

 

Förbundsmötet föreslås besluta: 

 

Att  förbundets organisation i större utsträckning anpassas efter arbetsgivarens organisation 

 

Att  medlemmarna i kommunala bolag och förbund kan organiseras i kommunens 

lokalavdelning OM detta är de berörda medlemmarnas önskemål 

 

Att  förtroendevald i en kommun även kan företräda Vision i andra kommuner 

 

Förbundsmötet beslutade 

 

Att  avslå motion 33 med tilläggsyrkandet: 

 

Att   förbundsstyrelsen får i uppdrag att utreda konkreta alternativ till samarbetsexplosioner 

  för att skapa bättre förutsättningar för en lokal facklig närvaro som kan säkerställa ett 
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  företrädarskap som utgår från medlemmarnas vardag och behov! Vi ska finnas på plats, 

  oavsett hur arbetsgivaren väljer att organisera verksamheten. 

 

Visions stab har samlat in olika exempel ifrån vår lokala organisation där vi behöver utveckla vårt 

interna arbetssätt för att nå mest medlemsnytta. Syftet är att visa hur vi kan arbeta tillsammans på 

arbetsplatserna oavsett vår interna organisation i Vision. Detta som grund för en fortsatt diskussion 

om hur vi starkast bygger en lokal facklig närvaro. Centren går också in med stöd vid 

verksamhetsförändringar. Det kan ske genom arvodering av förtroendevalda som kan vara stöd i 

förändringsprocesser eller direkt stöd från personalen på centret. 

 

Se även svar på motionerna 72-74 i handlingarna till förbundsmötet 2016. Dessa motioner behandlar 

frågor om Visions lokala organisation. 

 

Motion nr 35 Psykisk ohälsa och uppmärksamhetsstörning är stigmatiserande i arbetslivet 

Motionär: Kaisa Blank Nordmark och Jennie Andersson, Vision Härryda avd 147 

 

Begreppet handikappad har ersatts med ordet funktionshindrad; man har lyft nivån så att det är den 

fysiska miljön som är hindret för den enskilde och inte den enskilde som är ”problemet”. Ett annat 

begrepp är inkludering i vårt samhälle, begreppet är mest använt inom skolans värld och det används 

för att markera en ny syn på elever i behov av särskilt stöd. Vi lär våra barn att alla är lika mycket 

värda, att det inte är något konstigt med att vara olika utan det är i stället en tillgång. 

 

Men när man sedan kommer ut i arbetslivet vänds allt ihop på ända. Den förståelse och respekt för 

individen som inpräntats i våra barn och unga är som bortblåst. Trots att forskningen idag gjort 

framsteg, så är neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och psykisk sjukdom ofta en skammens 

stämpel för allt för många. Det finns också många negativa föreställningar kopplade till människor 

som lever med en psykisk sjukdom. 

 

Vision har under många år, på ett mycket systematiskt sätt, arbetat med respekten för allas lika värde 

när det gäller HBTQ. Ett arbete som rönt uppskattning och visat på strukturell diskriminering utifrån 

sexuell läggning. Men nu är det dags att ta tag i ett annat område där negativ särbehandling 

förekommer 

 

Medlemmar i Vision har berättat om hur de av hälso- och sjukvården avråtts från att informera sin 

arbetsgivare om att de har psykisk ohälsa. Väljer man ändå att vara öppen om sina 

funktionsnedsättningar så har de upplevt att de blivit negativt särbehandlade efter ”avslöjandet”. Det är 

också vanligt att händelser på arbetsplatsen, t ex en långvarig känsla av att inte räcka till eller kritik av 

ens person, kan leda till ett skov eller en långvarig depression. Ibland hade det kanske hjälpt att 

försöka anpassa arbetsplatsen, med målet att eliminera onödiga störningsmoment och att ha rimliga 

förväntningar på medarbetaren. Generellt, vågar vi oss på att säga; har människor med 

neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och/eller psykisk sjukdom inte en stark ställning på 

arbetsmarknaden och inte heller en stark röst i debatten om diskriminering i samhället och på 

arbetsmarknaden. Ett tungt ansvar för att göra den funktionshindrades röst hörd vilar därför ofta på 

anhöriga. Men man kan inte räkna med att anhörigas ork och kraft skall räcka till att försöka påverka 

arbetsgivares attityd – det är där Vision bör komma in. 

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi 

 

Att  Förbundsmötet beslutar att Vision, på ett tydligt och systematiskt sätt, börjar arbetet 

med att öka kunskapen och på så sätt förhindra negativa föreställningarna om personer 

med neuropsykiatrisk 

  och/eller psykisk ohälsa. 
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Förbundsmötet beslutade 

 

Att  Vision, på ett tydligt och systematiskt sätt, börjar arbetet med att öka kunskapen om och 

på så sätt förhindra negativa föreställningar om personer med neuropsykiatrisk och/eller 

psykisk ohälsa 

 

Psykisk ohälsa och neuropsykologiska diagnoser är ett stort område. Funktionen för löner och 

yrkesvillkor har gjort ett arbete för att se vilka områden Vision kan avgränsa sitt informations- och 

kommunikationsåtagande till. Både arbetsmiljö och diskrimineringsperspektiven behöver beaktas. 

Tydliga ingångar blir det förebyggande arbetsmiljöarbetet för att minska psykisk ohälsa och 

arbetsanpassning till individers olika behov, samt diskriminering vid anställningsförfarande. Även 

trakasserier kopplat till diskrimineringslagstiftningen vid exempelvis uppsägning av personliga skäl är 

en aktuell ingång. Arbetet kopplas till föreskriften om sociala och organisatoriska förhållanden i 

arbetslivet, gällande från 1 april 2016. Vision har varit aktiva under framtagandet av föreskriften 

eftersom vi under lång tid uppmärksammat behovet. Suntarbetsliv erbjuder ett stödmaterial.  

 

När det gäller att skapa en arbetsplats där alla ges utrymme, även när det gäller medarbetare med 

psykisk ohälsa eller neuropsykiatriska diagnoser, handlar främst om hur arbetet organiseras och 

vilket socialt stöd som erbjuds för om det ska lyckas eller ej. Hjärnkoll kommer att finnas kvar i en 

annan form och det kan möjliggöra ett fortsatt samarbete med erbjudanden av kunskapshöjande 

seminarier.  

 

Utskott 5 

Motion nr 41; Demokratin i Vision 

Motionär: Marcus Gustavsson, Vision Göteborg och Håkan Gerenmark, Vision Skara Stift 

 

Vision har gjort en fantastisk förändringsresa de senaste åren som vi är väldigt stolta över. Vi har 

klarat av att hålla ett högt tempo i förändringsarbetet vilket varit nödvändigt. Men ibland känns det 

som att vi har blivit lite fartblinda och att en del förändringsbeslut inte varit tillräckligt förankrade i 

organisationen. Förslagen i rapporten ”Vi bygger Vision” är ett exempel. Förändringar i 

utbildningsverksamheten ett annat. 

 

Det är en utmaning att i en så stor förening få hela organisationen med på banan och många frågor 

behöver diskuteras. Hur använder vi samordningsgrupperna på bästa sätt? Regionkonferenserna och de 

regionala förbundskonferenserna? Behöver våra stadgar förändras på något sätt? Vilket mandat ska 

förbundsstyrelsen ha? Vilka beslut kan kansliorganisationen fatta? Varför ges avdelningar och klubbar 

inget inflytande över regioncentrens prioriteringar utifrån det behov av stöd som förtroendevalda har? 

 

Utifrån dessa frågeställningar ser vi att ett helhetsgrepp behöver tas över hur vi ska stärka den interna 

demokratin i Vision. Därför föreslår vi på ett hederligt gammalt fackligt vis att förbundsmötet tillsätter 

en utredning. 

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår undertecknad 

 

Att  förbundsmötet tillsätter en utredning med uppdrag att ta fram förslag på hur den interna 

demokratin i Vision kan stärkas 

Att  representanter från samtliga samordningsgrupper ingår i utredningen 

Att  utredningen får i uppdrag att diskutera samtliga frågeställningar i brödtexten plus 

ytterligare rågeställningar som förbundsstyrelsen vill belysa 

Att  utredningen presenterar en rapport och förslag till beslut på Förbundsmötet 2016 

 

Förbundsmötet beslutade 
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Att   avslå motion 41 samt 

Att    förbundsstyrelsen får i uppdrag att utifrån motionssvaret påbörja ett arbete med ta fram 

förslag på hur en modern demokratisk organisation ska fungera utifrån våra  framtida 

utmaningar  

Att    arbetet ska genomföras genom att involvera ett stort antal medlemmar, 

   samordningsgrupper och övriga förtroendevalda från alla delar av organisationen  

Att  ett första resultat av arbetet och förslag till beslut presenteras senast på förbundsmötet 

2016 

Att   motionerna 47 – ”Mandatfördelning regionala förbundsmöten”, 84 – 

”Mandatfördelning förbundsmöte”, och 88 – ”Vår interna demokrati i Vision”, förs till 

utredningen ovan. 

 

Förbundsstyrelsen har sedan förbundsmötet 2014 genomfört ett arbete under benämningen Modern 

demokratisk organisation. En första rapport som innehåller förslag till fortsatt arbete ska beslutas av 

förbundsmötet 2016. ”Vi är Vision” innehåller också målsättningar och för ökat inflytande och 

transparens.  

 

Motion nr 43: Centrala avtalsgruppen 

Motionär: Lasse Svensson, Vision Borlänge 

 

Vid förbundsmötet 2012 beslöt vi att centrala avtalsgruppen skulle ha en betydligt tydligare och 

starkare roll. Utifrån det så kan det anses rimligt att den valda avtalsgruppen fortsätter sitt arbete hela 

avtalstiden ut och då som en avtalsvårdande grupp. Även de regionala avtalsgrupperna skall bestå som 

regionalt avtalsvårdande grupp med syfte att fånga upp och till den centrala avtalsgruppen 

konkretisera de skiftande behoven inom varje avtal. Samt kunna fungera som tankesmedja kring de 

krav på förändrade arbetssätt som krävs ute i avdelningar/klubbar. 

 

Genom att involvera fler förtroendevalda över hela landet skapas mer förförståelse för det tecknade 

avtalet och en starkare känsla av att kunna påverka tillämpningen av avtalet. 

 

Sannolikheten att vi tillsammans ska hitta möjligheter att påverka arbetsgivaren ökar också genom en 

bred delaktighet inom förbundet. 

 

Hur hanterar avtal utan angivna nivåer? 

 

Hur hantera skillnaden mellan den lilla arbetsgivaren, den stora arbetsgivaren, den utspridda 

arbetsgivaren? 

 

Hur hantera att chefer inte får de möjligheter till delaktighet i löne- och budgetprocess som avtalen 

många gånger kräver? 

 

Genom att tillsammans arbeta i hela förbundet såväl tjänstemän som förtroendevald på olika nivåer 

kan vi nå långt. 

 

Jag vill att förbundsmötet beslutar: 

 

Att  sittande vald central avtalsgrupp efter avtalstecknandet övergår till avtalsvårdande 

grupp och lämnar sitt uppdrag i samband med att innevarande avtal avslutas. 

Gruppens uppdrag ska vara att verka rådande samt vara ett bollplank till 

Förbundsstyrelsen och att detta bör ske med en regelbundenhet under hela avtalstidens 

gång.  
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Att regionala avtalsgrupperna efter avtalstecknandet övergår avtalsvårdande grupper och 

lämnar sitt uppdrag i samband med att innevarande avtal avslutas. 

 

Förbundsmötet beslutade 

 

Att  avslå motion 43 med följande tillägg: 

 

Att   vi konstaterar att ytterligare steg behöver tas när det gäller vår hjärtefråga om lön och 

resultat i vårt arbete med avtal på våra olika områden. I det arbetet måste vi alla hjälpas 

åt och allas kunskap och kompetens tas till vara. Vi måste också bättre lyfta upp goda 

exempel på resultat och sprida kunskap om hur långt vi kommit och vad som ytterligare 

som behövs för att nå resultat för våra medlemmar. I det arbetet är de förtroendevalda 

som deltagit i avtalsgrupper som jobbat fram de avtal vi har viktiga aktörer.  Deras 

kompetens och engagemang måste tas till vara även efter att avtalsgruppens arbete 

avslutats. Detta måste självklart ske i nära samarbete med  kansliorganisationen. 

 

Inför valet av ny avtalsgrupp för HÖK tog FS ett beslut om plan för arbetet som dels innebär att 

arbetet i gruppen påbörjas tidigare än brukligt, dels tar upp deltagarnas mer aktiva roll i arbetet att 

förankra arbetet hos förtroendevalda och medlemmar. Ambitionen är att i högre utsträckning än 

tidigare använda deltagare i avtalsgruppen vid exempelvis forum eller andra regionala aktiviteter för 

att kunna använda deras fördjupade insyn i processen vid diskussionerna om löneprocessens 

utveckling. Diskussioner kommer att föras löpande med kommande avtalsgrupper om deras 

engagemang utanför avtalsgruppens interna arbete. Förväntningarna på avtalsgruppens ledamöter 

redogjordes för på forum i samband med val av avtalsgrupp. 

 

Även för avtalsgruper inom KFS, Fastigo, Svenska kyrkan m fl finns liknade ambitioner.  

 

Motion nr 45: Fair trade 

Motionär: Anders Paulsson med flera. 

 

Vision är ett fair förbund som arbetar för att man ska kunna trivas och utvecklas i en bra arbetsmiljö 

med schyssta villkor. 

 

Vore det inte dags nu att vi även arbetar mer aktivt för att vårt synsätt även fokuseras mer mot vår 

omvärld. 

 

Att stödja utvecklingsländers små producenter till att få en bättre livssituation. Svaret är givetvis 

JA. 

 

Vi vill att förbundsmötet beslutar 

 

Att  ge förbundsstyrelsen i uppdrag att driva frågan om upphandling av Fair Trade-

producerade produkter, t ex arbetskläder, gentemot SKL. 

Att  Vision som ett fair förbund skall driva frågan om att Fair Trade-märkta produkter 

används inom kommun och landsting. 

 

Förbundsmötet beslutade  

 

Att  ge förbundsstyrelsen i uppdrag att driva frågan om upphandling av Fair Trade-

producerade produkter, t ex arbetskläder, gentemot SKL. 

 

Att  Vision som ett fair förbund skall driva frågan om att Fair Trade-märkta produkter 

  används inom kommun och landsting. 
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Material för intresseförhandlingar finns på vision.se http://vision.se/for-dig-som-

ar/Fortroendevald/Intresseforhandling/ I de kontakter vi har med SKL tar vi upp vikten av schyst 

upphandling. Fair Union-veckan v. 42 2016 kommer också att ägnas åt Fairtrade. 

 

Motion nr 47: Mandatfördelning regionala förbundsmöten 

Motionär: Landstingsavdelningen Värmland med flera. 

 

I Visions stadgar anges inte hur mandatfördelningen till regionala förbundsmöten ska ske. 

Landstingsordförandegruppen efterlyser stadgar där det tydligt framgår hur mandaten till regionala 

förbundsmöten fördelas enligt medlemsstrukturen i regionerna. 

 

Undertecknade föreslår förbundsmötet besluta 

 

Att   förbundsmötet beslutar att en utredning tillsätts för att se över mandatfördelningen med 

syfte att uppnå en rättvis mandatfördelning 

 

Förbundsmötet beslutade 

 

Att  avslå motion 47 och föra den till demokratiutredningen enligt beslut under motion 41 

 

Se rapport: Modern demokratisk organisation. 

 

Motion nr 48: Strukturell lönesättning 

 

Motionär: Irene Petersson med flera. 

 

Vi upplever att Vision inte arbetar för en lönesättning på ett strukturellt sätt för vår yrkesgrupp, 

medicinska sekreterare. Utbildning och efterfrågan styr strukturellt i samhällets lönesättning. Vi 

upplever att vi är en grupp som har svårt/kommer att ha svårt att rekrytera framöver. Vi har 1 – 2-års 

eftergymnasial utbildning. Vi har ett stort ansvar för patientsäker dokumentation. Dock är våra löner 

inte konkurrenskraftiga och attraktiva. T ex IT-tekniker med kortare utbildning och som sägs vara en 

yrkesgrupp svår att rekrytera, har en betydligt högre lön än vi sekreterare. 

 

För att ändra detta vill vi 

 

Att  Vision lyfter yrkesgruppen med tanke på utbildning och ansvar. 

Att  vår utbildning/kunskap ska jämföras/likställas med den privata marknaden och dess 

lönesättning. 

 

Förbundsmötet beslutade  

 

att  Vision lyfter yrkesgruppen med tanke på utbildning och ansvar. 

 

Vid en analys av lönestatistiken från de senaste åren framgår det att dessa yrkeskategorier har en 

minst lika god löneutveckling som övriga medlemsgrupper. Vid vårt fortsatta arbete, i egen regi och 

tillsammans med motparten, med att utveckla löneprocessen kommer särskild vikt läggas vid dessa 

yrkesgrupper. 

 

Se även svar till motion: 66 

 

Motion nr 50: Utred möjligheten för Visions medlemmar att fortsätta vara Visionsmedlemmar i 

samband med verksamhetsövergång från offentlig sektor till privat aktör. 

http://vision.se/for-dig-som-ar/Fortroendevald/Intresseforhandling/
http://vision.se/for-dig-som-ar/Fortroendevald/Intresseforhandling/
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Motionär: Visions avdelning 011, Uppsala 

 

Vision medlemmar påverkas hårt när kommuner och landsting tar beslut att upphandla sina 

verksamheter. I och med en verksamhetsövergång tvingas medlemmarna inte bara att byta 

arbetsgivare utan de tvingas även att byta fackförbund. Att tillhöra en organisation är ett aktivt val 

man som medlem gjort och det ligger ofta ideologiska skäl bakom beslutet. 

 

När verksamheter säljs ut/upphandlas är byte av fackförbund ett bekymmer och vi anser att Vision har 

en skyldighet att säkerställa medlemskapet. Idag tvingas Visionsmedlemmar byta facklig organisation 

trots att det inte byter arbetsuppgifter och yrke medan deras kollegor som tillhör olika Saco-förbund 

kan behålla sitt medlemskap. 

 

Att tvingas byta organisationstillhörighet gagnar ingen, Visionsmedlemmar tappar styrkan i sitt 

medlemskap och Vision som organisation tappar medlemmar och därmed styrka. 

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår undertecknad 

 

Att   ge förbundsstyrelsen i uppdrag att utreda frågan om Visionsmedlemmars möjlighet att 

bibehålla sitt medlemskap när de i och med verksamhetsövergång byter från offentlig 

arbetsgivare till skattefinansierad verksamhet hos privat aktör. 

Att   förbundsstyrelsen till förbundsmöte 2016 ska avge en skriftlig utredningsrapport 

gällande ovanstående att-sats med förslag till beslut. 

 

Förbundsmötet beslutade 

 

Att  avslå motion 50 med följande tilläggsyrkande 

Att   vid tidsbegränsade verksamhetsövergångar ska Vision ta initiativ till 

samverkanslösningar med berörd facklig organisation 

 

Det har inte varit möjligt att i någon större omfattning träffa överenskommelser av detta slag. De 

rådande organisationspolitiska förhållandena inom TCO med strikta gränser och tydliga 

ansvarsområden för de respektive fackliga organisationerna gör det i praktiken omöjligt att som regel 

träffa samverkansöverenskommelser över organisationsgränserna. Vi har trots detta ingått ett litet 

antal sådana överenskommelser med ST. Det har rört verksamheter inom lokaltrafik och kommunala 

flygplatser. Vi har också fört diskussioner med Unionen och med Vårdförbundet i några få 

sammanhang då verksamheter flyttats från ett avtalsområde till ett annat, dock utan att en 

överenskommelse har kunnat åstadkommas. Förbundsstyrelsen har trots detta ambitionen att då behov 

föreligger försöka åstadkomma samverkansöverenskommelser när våra medlemmar skulle tjäna på 

det. Det är dock omöjligt för Vision att efter egen vilja förekomma över hela arbetsmarknaden och 

förbundet har heller ingen ambition att göra det eftersom det skulle äventyra den 

organisationspolitiska grunden inom TCO.  

 

Utskott 6 

Motion nr 51: Lika förutsättningar för lokala RIM 

Motionär: Nils F Cidh, Östhammar avd 226 

 

I dag har de regionala RIM grupperna olika förutsättningar i form av att de olika Centrena ger olika 

budget och stöd till RIM grupperna. 

 

Vi föreslår därför 

 



Datum 
2014-10-02 
 
Sida 15 

 

Att  förbundet säkerställer att alla regionala RIM grupper får lika förutsättning för sitt 

arbete. 

 

Förbundsmötet beslutade 

 

Att   förbundet säkerställer att alla regionala RIM grupper får lika förutsättning för sitt 

arbete. 

 

De RIM-ansvariga tjänstemännen har bjudits in för en heldag i förbundshuset. Tanken var att de 

skulle få en möjlighet att dela med sig av idéer och arbetssätt för att på så sätt säkerställa att det 

arbete som görs i de olika regionerna blir så bra och kvalitetssäkrat som möjligt. Dessutom har den 

region som hade halkat efter lite fått en nystart och kunnat göra en verksamhetsplanering för år 2015. 

I övrigt uppdaterade Nationella RIM, i december 2014, den uppdragsbeskrivning som gäller både 

regional och nationell nivå, för att det skulle bli tydligt för alla vad som gäller. 

 

Motion nr 54: MR-inspiratörer i framtiden 

Motionär: Vision Göteborg 

 

På förbundsmötet 2008 togs beslut om uppdraget MR-inspiratör, förbundsmötet avslog däremot 

motionärens förslag kring utbildning av MR-inspiratörer. 

 

Idag kraftsamlar de främlingsfientliga i samhället. Tonen mot svenskar med annan etnisk bakgrund 

hårdnar, liksom mot HBTQ personer m fl. som uppfattas som ”annorlunda”. Näthat, hot och våld har 

blivit ett ovälkommet inslag i samhället. 

 

Som fackförbund har vi under många år varit i framkant i arbetet för mångfald och Mänskliga 

Rättigheter. För att fortsätta vara i framkant behöver vi ta ännu ett steg. 

 

Våra MR-inspiratörer borde vara ett naturligt led i detta steg framåt, men de har blivit en ”osynlig” del 

av våra ombud. Många känner sig bortglömda och utan anknytning till Visions arbete med MR-frågor 

(Mänskliga Rättigheter) 

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår undertecknad till. 

Att  förbundsmötet beslutar om utbildning för MR-inspiratörer 

Att  MR-inspiratörer blir en naturlig del av Visions arbete med mångfald och MR-frågor. 

 

Förbundsmötet beslutade 

 

Att   förbundsmötet beslutar om utbildning för MR-inspiratörer 

Att   MR-inspiratörer blir en naturlig del av Visions arbete med mångfald och MR-frågor. 

 

Vi har genomfört en utbildningsdag per region för MR-inspiratörer i syfte att få ihop mångfald och 

MR-frågor. Innehåll, övningar och metoder finns tillgängliga i Engagemangskiosken.    

  

Motion nr 55: Revidera Visions program för mänskliga rättigheter och likabehandling 

Motionär: Vision Stockholms stad 

 

Visions ambitioner att motverka alla former av diskriminering och främja likabehandling går inte att ta 

miste på när man betraktar de olika viljeyttringar som finns både centralt och lokalt i förbundet. Vi har 

en hel del skriftligt material i form av information på webben, broschyrer, verksamhetsplaner och 

målbeskrivningar. Alla dessa har sin grund i vår värdegrund och vårt program för mänskliga 

rättigheter och likabehandling. 
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Under de senaste åren har vi bekymrat sett hur främlingsfientliga politiska grupper har fått fotfäste 

bland våra politiska beslutsfattare och att stödet för dessa i samhället ökar. Vi ser även hur 

löneklyftorna ökar mellan män och kvinnor (ett område som vi kan mäta och följa upp) och i det 

hårdare anställningsklimatet är sökanden som faller utanför samhällsnormen förlorarna. 

 

I vår fackliga verksamhet saknar vi tydlig konkretisering om hur vi ska bemöta detta och vi känner oss 

många gånger frustrerade och maktlösa inför arbetsgivaren trots Diskrimineringslagen, 

Arbetsmiljölagen, kollektivavtal om både anställningsvillkor och samverkan. 

 

Inom organisationen pågår samtal om att se över vår värdegrund för att den blir ”enig med ett modernt 

och modigt fackförbund” i enlighet med motion 59 som Förbundsmötet 2012 biföll. Om man läser 

motionen handlar det om att förtydliga vad vi menar med solidaritet och i praktiken sticka ut näsan 

mot de exkluderande åsikterna både i vårt samhälle och utanför. 

 

Genom att bifalla motion 59 har Förbundsmötet indirekt även uppmanat att se över programmet för 

Mänskliga rättigheter och likabehandling. Programmet i sig är högaktuell och relevant men det finns 

en del även i dess retorik som kräver en djupare fundering. Vad menar vi med ”underrepresenterade 

grupper”? Vem i ”Vision ska utveckla ett tydligt arbete mot rasism och främlingsfientlighet”? Vad 

pratar vi om när vi ”ska i den egna organisationen identifiera, tydliggöra, lokalisera samt lösa de 

direkta eller indirekta problem som förbundet har”! 

 

Som organisation bör vi sträva efter att våra egna dokument inte ska bli föremål för alldeles spretiga 

tolkningar utan att de ska verkligen fungera som facit så att ”allt arbete kan prövas mot…” Som lokal 

företrädare för organisationen ska man kunna känna sig trygg i att våra utgångspunkter, mål och 

verktyg kan omsättas i vars och ens verklighet och förutsättningar. 

 

Vision Stockholms stads avdelningsstyrelse föreslår förbundsmötet att besluta 

 

Att  Visions program för Mänskliga rättigheter och likabehandling ses över i enlighet med 

motionens innehåll. 

Att  förbundsstyrelsen får i uppdrag att utveckla ett tydligt arbete (handlingsplan, guide) mot 

rasism och främlingsfientlighet för att användas som stöd för det lokala arbetet. 

 

Förbundsmötet beslutade 

 

Att   förbundsstyrelsen får i uppdrag att utveckla ett tydligt arbete (handlingsplan, guide) mot 

rasism och främlingsfientlighet för att användas som stöd för det lokala arbetet. 

 

Vision har i arbetet med allas lika värde och mångfald, arbetsplatsnivån i fokus. Ramen för arbetet är 

”En arbetsplats för alla” och under detta paraply lyfter vi fram hur viktigt det är med ett aktivt arbete 

på arbetsplatsen och att facket spelar en viktig roll. De material som tas fram, bland annat en kortare 

film, har just etnisk mångfald som prioriterat område. De utbildningar som genomförs kommer ge 

material till det fortsatta arbetet. Vidare deltar Vision i TCOs arbete med att ta fram material om 

Öppna arbetsplatser. 

 

Motion nr 58: Vem ansvarar för arbetsmiljön? 

Motionär: avd 025 Karlstad 

 

Vad har Vision för ansvar för arbetsmiljön? För den fackliga tiden deltid heltid? 

 

Arbetsgivaren eller förbundet? 

 

Vart vänder man sig om man blir sjuk pga det fackliga uppdraget 
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Förbundsmötet föreslås besluta 

 

Att  Vision som facklig organisation skall vara tydlig med vem som bär ansvaret i dessa 

situationer. 

Att  ge förbundet i uppdrag att arbeta fram riktlinjer för förtroendevalda hur man hanterar 

sin egen sjukskrivning eller arbetsskada som man har förvärvat under sitt fackliga 

uppdrag. 

 

Förbundsmötet beslutade  

 

Att   Vision som facklig organisation skall vara tydlig med vem som bär ansvaret i dessa 

situationer. 

 

En webbsida som förklarar att arbetsgivaren har arbetsmiljöansvaret för fackligt förtroendevalda som 

utför fackligt arbete med stöd av LFF eller AML med bibehållen lön har lagts upp på sidorna för 

förtroendevalda på vision.se. I de fall sjukdom eller skada skulle inträffa under fackligt arbete utan 

bibehållen lön från arbetsgivaren hänvisar vi de förtroendevalda att ta kontakt med förbundets 

arbetsskadehandläggare.  

 

https://vision.se/for-dig-som-ar/Fortroendevald/Arbetsmiljo1/fortroendevaldas-arbetsmiljo/ 

Utskott 7 

Motion nr 61. Bekämpa ålderismen i arbetslivet 

Motionär: Jim-Alex M. Hirschi, Vision Göteborg 

 

Vi behöver höja kunskapsnivån om och lyfta fram problematiken kring ålderismen i arbetslivet. I 

Sverige introducerade gerontologiprofessorn Lars Andersson begreppet ålderism som härstammar från 

Robert Butlers ageism. Ålderism kan jämföras med begrepp som rasism och sexism och handlar om 

fördomar, stereotypa uppfattningar och kränkande särbehandling på grund av ålder. 

 

Åldersdiskriminering i arbetslivet förbjöds 2009. Diskriminering är ofta subtilt och svårt att bevisa för 

den person som upplevt sig utsatt. De flesta av oss känner säkert till någon som blivit drabbad av att 

över en viss ålder ha svårt att få nytt jobb. För många som vill och kan är det heller inte möjligt att 

jobba 

efter 67 år. De ”tvingas” gå i pension mot sin vilja. Samtidigt har vi människor som inte klarar att 

jobba till 65. Alltså är åldrandet i sig individuellt och något vi bör ta större hänsyn till i arbetslivet. 

 

En annan aspekt av ålderismen är att många unga har idag svårigheter att etablera sig på 

arbetsmarknaden och få fasta jobb. 770 000 personer är visstidsanställda. 23 % av de 

kommunanställda har tillfälliga anställningar. Det finns en uppfattning baserat på myter och fördomar, 

att yngre trivs med att hoppa runt på olika jobb och därför trivs med korta vikariat och 

timanställningar. De allra flesta vill ha ett fast jobb som innebär en stadig inkomst. Enligt en enkät 

som Tidningen Visions genomfört mår hälften av de visstidsanställda dåligt, är utarbetade, oroliga för 

sin framtid och rädda för att säga ifrån på arbetet. Vissstidsanställda har svårare att skaffa bostad och 

få lån. Många arbetsgivare sätter vikariat i system för att slippa anställa på längre sikt, vilket bör 

uppmärksammas och motverkas. 

 

Ytterligare en aspekt på när ålderism förekommer är i samband rekryteringar. Det förekommer att 

arbetsgivare uttrycker till intresserade av tjänster att ”du är för ung för det här jobbet” och ”vi behöver 

någon som är född på 50-talet” eller omvänt att ”vi behöver någon ung till den här tjänsten”. 

Människor ses inte för sina erfarenheter, kompetenser och potential utan främst för sin kronologiska 

http://vision.se/for-dig-som-ar/Fortroendevald/Arbetsmiljo1/fortroendevaldas-arbetsmiljo/
https://vision.se/for-dig-som-ar/Fortroendevald/Arbetsmiljo1/fortroendevaldas-arbetsmiljo/
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och biologiska ålder, som säger väldigt lite om mognadsgrad, egenskaper och personlighet. Det här ser 

jag som ett stort bekymmer och lidande för varje enskild person som utsätts och som vi behöver 

uppmärksamma mer på en strukturell nivå. 

 

Vision bör som ansvarsfullt fackförbund i frågor om mänskliga rättigheter särskilt lyfta fram och 

fokusera på åldersdiskriminering och ålderism. Vi får inte glömma bort åldersfrågan. Vi behöver höja 

medvetenheten, kunskapen och insatserna för att stoppa ålderismen i arbetslivet. Både utifrån att yngre 

drabbas av otrygga anställningar och äldre vars kompetens inte tas tillvara. Vi behöver mer kunskaper 

om i vilken omfattning ålderism förekommer, hur de som drabbas av ålderism upplever det och vilka 

insatser som behövs för att motverka ålderism. 

 

Andelen visstidsanställningar bör minska och ett mer aktivt arbete med generationsväxling bör sättas 

igång. Den offentliga sektorn bör gå före och se till att minska andelen visstidsanställningar. 

 

Med hänvisning till ovanstående yrkar undertecknad att förbundsmötet beslutar 

 

Att  ge förbundsstyrelsen i uppdrag att driva och fokusera mer på frågan om ålderism och 

åldersdiskriminering i arbetslivet. 

Att  ge förbundsstyrelsen i uppdrag att ta fram en särskild strategi för hur 

åldersdiskriminering i arbetslivet ska motverkas. 

Att  ge förbundsstyrelsen i uppdrag att driva frågan om att den offentliga sektorn ska minska 

andelen visstidsanställningar. 

 

Förbundsmötet beslutade 

 

Att   ge förbundsstyrelsen i uppdrag att driva och fokusera mer på frågan om ålderism och 

  åldersdiskriminering i arbetslivet. 

 

Att   ge förbundsstyrelsen i uppdrag att driva frågan om att den offentliga sektorn ska minska 

andelen visstidsanställningar. 

 

Vision arbetar för att arbestlivets villkor ska vara åldersneutrala. Arbetet med att förbättra 

arbetsvillkor med mera fokuseras på ett mer hållbart arbetsliv där medarbetarna orkar arbeta längre 

och deras erfarenheter tas till vara. Exempelvis driver vi olika typer av deltidspensionslösningar där 

medarbetaren även fungerar som mentor för nyanställda och vi driver möjligheten till a-kassa efter 

65, se svar motion 9. Under avtalsrörelsen 2016 aktualiserades frågan om flexpension och Vision har 

arbetat aktivt med frågan. Regeringens nya förslag om en begränsning av stapling av 

visstidsanställningar har bevakats och vi svarade bl.a. på remiss tillsammans med TCO om detta. 

Därefter kommer frågan även vara en del av kommande avtalsrörelser. 

 

Motion nr 63. Kompetensutveckling för ledande fackligt förtroendevalda 

Motionär: Lars Möllberg och Marie Östangård, sektion 2 avd 282 VGR 

 

För att säkerställa kompetensen för våra ledande fackligt förtroendevalda i ett framtida Vision föreslår 

vi förbundsmötet att fatta beslut om 

 

Att  förbundet arrangerar en 4-5 veckors kvalificerad facklig utbildning med innehåll: 

arbetsrätt, arbetsmiljöfrågor, framförandeteknik osv. 

 

Förbundsmötet beslutade 

 

Att   avslå motion 63 med tillägget: 

Att   kapacitet måste finnas i utbildningssystemet 
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Visions utbildningsverksamhet är uppbyggd så att det ska erbjuda kompetensutveckling för 

förtroendevalda som får ett uppdrag. Efter att man deltagit i Visions ombudsutbildning, arrangerad av 

sin avdelning, via utbildningsgruppen eller som e-utbildning, finns det olika utbildningsmöjligheter 

man kan välja beroende på uppdraget. Nya ordförande erbjuds en introduktion och därefter en 

blended learning (blandade lärmiljöer) utbildning som sträcker sig över drygt nio månader. Fysiska 

utbildningsdagar kombineras med webinarier och en ständigt pågående dialog i en digital 

utbildningsgrupp. Samma upplägg har Ledare i Vision som sträcker sig över drygt 8 månader. I denna 

utbildning finns även mentorskap som en viktig del.  

 

Ideologi och ledarskap erbjuds som 2 alt 3 dagars utbildning med fokus på värdegrund, medlemslöfte, 

ledarskap och Visions hjärtefrågor.  

 

Inom arbetsrätt erbjuds: 

 Vision och arbetsrätt grund.  

 Vision och arbetsrätt fortsättning 

 Vision och arbetsrätt fördjupning 

  

Till detta finns TCO-Akademins Arbetslivets juridik på 15 hp. 

 

Inom arbetsmiljö erbjuds:  

 Visions utbildning för skyddsombud 

 Visions utbildning för huvudskyddsombud 

 

Till detta kommer även här TCO-Akademins Arbetsmiljö i det nya arbetslivet 7,5 hp samt utbildning 

för regionala skyddsombud. 

 

Utbildningarna utvecklas i takt med att vi bygger Vision. Sammantaget finns det innehåll som 

motionären efterfrågar. Till detta finns ytterligare stöd och kompetenspåfyllnad via centren som 

erbjuder utbildningsinsatser såväl som coachning och handledning samt olika nätverk t ex för 

huvudskyddsombud.  

 

Motion nr 66. Synliggöra yrkesgruppen medicinska sekreterare 

 

Motionärer: Irene Petersson med flera. 

 

Vi vill att Vision ska synliggöra vår yrkesgrupp, medicinska sekreterare, mer. Vi upplever att vi inte 

ofta/eller nästan aldrig benämns i sammanhang som vid uttalande till media. 

 

Vi vill bli omnämnda i t ex löneprocesser. Med tanke på kommande stora pensionsavgångar och det 

redan stora underskottet av sekreterare så borde detta belysas. Vi vill att yrkes ska lyftas fram på ett 

positivt sätt så att det blir ett attraktivt yrkesval för framtida rekryteringar. 

 

Vi vill 

 

Att  Vision belyser positiva händelser inom yrkesgruppen som sker i landet. 

Att  Vision vid uttalande till media omnämner vår yrkesgrupp oftare och i positiv anda. 

 

Förbundsmötet beslutade 

 

Att   Vision belyser positiva händelser inom yrkesgruppen som sker i landet. 

Att   Vision vid uttalande till media omnämner vår yrkesgrupp oftare och i positiv anda. 
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Under 2015-16 har yrkesgruppen vårdadministration hittills fått sex nyhetsbrev, där vi lyfter nyheter 

från editionen "Fokus vård" och annat av intresse för medicinska sekreterare.  

 

På vision.se finns nyheter samlade dels på en sida med alla Fokus vård: 

https://vision.se/Yrken/vardadministration/fokus-vard dels på yrkessidan för vårdadministration: 

https://vision.se/Yrken/vardadministration  

 

Exempel på artiklar på vision.se: 

 

Möte med ministrar – om medicinska sekreterare 

 

https://vision.se/nyheter/2016/april/vision-traffar-ministrar-for-att-prata-om-medicinska-sekreterare/ 

 

Snabbutbilda medicinska sekreterare – fel väg att gå 

 

https://vision.se/nyheter/2015/september/snabbutbilda-medicinska-sekreterare--fel-vag-att-ga/ 

 

”Bristen på medicinska sekreterare måste tas på allvar” 

 

https://vision.se/nyheter/2015/augusti/bristen-pa-medicinska-sekreterare-maste-tas-pa-allvar/ 

 

Så kan medicinska sekreterare effektivisera vårdadministrationen 

 

http://vision.se/nyheter/2015/maj/sa-kan-medicinska-sekreterare-effektivisera-vardadministrationen/ 

 

Veronica Magnusson besökte medicinska sekreterare 

 

http://vision.se/nyheter/2015/augusti/veronica-magnusson-besokte-medicinska-sekreterare/ 

 

Tidningen Vision specialbevakar medicinska sekreterare och deras yrkesvillkor. Det sker genom 

särskilda yrkeseditioner, 1x8 sidor 2014 och 2x8 sidor 2015 samt 3x8 sidor 2016.  Där lyfter tidningen 

aktuella yrkesfrågor, framtidsutsikter, löner och arbetsvillkor. Några av rubrikerna i marsnumret 

2015: Röststyrd diktering på frammarsch. Så försvann jourmalbergen. Panelen: Hur ska medicinska 

sekreterare få en bättre löneutveckling? Nyheten ”Röststyrd diktering på frammarsch” är den näst 

mest lästa webbnyheten på vision.se under 2015 – den har alltså fått mycket bra spridning. 

Några av rubrikerna i marsnumret 2016: De tjänar bäst i landet (lönestatistik) Flexibilitet ger bonus 

(om att flytta semestern och få extrainkomst) 

 

Utöver det bevakar Tidningen Vision medicinska sekreterare även i huvudtidningen som går ut till alla 

medlemmar, med utgångspunkt i den professionella roll som yrkesgruppen har för välfärden. 

 

Vi skrev en lokal debattartikel under våren 2015”Använd de administrativa proffsen i vården” Den 

har publicerats i ett antal lokaltidningar under våren, bl a Dalarnas tidningar, Falukuriren mfl 

http://www.dt.se/opinion/debatt/vaga-bryta-monster-i-varden 

 

Veronica Magnusson har också kommenterat frågan under 2015 här: 

https://vision.se/Opinion/veronica-karlsson/kommentarer/anvand-de-administrativa-proffsen-for-en-

battre-vard/ 

 

Sommaren 2014 tog Vision fram ”10 goda råd för effektiv vårdadministration”. De var 

utgångspunkten för ett samtal i Almedalen, och har sedan dess spridits annat i webbnyheter på 

vision.se och i sociala medier. Senast nu i maj lyftes de tio goda råden i samband med att 

https://vision.se/Yrken/vardadministration/fokus-vard
https://vision.se/Yrken/vardadministration
https://vision.se/nyheter/2016/april/vision-traffar-ministrar-for-att-prata-om-medicinska-sekreterare/
https://vision.se/nyheter/2015/september/snabbutbilda-medicinska-sekreterare--fel-vag-att-ga/
https://vision.se/nyheter/2015/augusti/bristen-pa-medicinska-sekreterare-maste-tas-pa-allvar/
http://vision.se/nyheter/2015/maj/sa-kan-medicinska-sekreterare-effektivisera-vardadministrationen/
http://vision.se/nyheter/2015/augusti/veronica-magnusson-besokte-medicinska-sekreterare/
http://www.dt.se/opinion/debatt/vaga-bryta-monster-i-varden
https://vision.se/Opinion/veronica-karlsson/kommentarer/anvand-de-administrativa-proffsen-for-en-battre-vard/
https://vision.se/Opinion/veronica-karlsson/kommentarer/anvand-de-administrativa-proffsen-for-en-battre-vard/
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förbundsordförande Veronica Magnusson besökte Danderyds sjukhus, skildrat i webbnyheten ”Så kan 

medicinska sekreterare effektivisera vårdadministrationen”. Webbnyheterna som rör yrkesgruppen 

finns samlade på vision.se/vardadministration 

 

Motion nr 69. Webinar 

Motionär: Jennie Andersson, Vision avdelning 147 Härryda 

 

Det finns många fördelar med att använda sig av webinar. Att det är webbaserat tillåter 

förtroendevalda från hela Sverige att delta. Det är både mer tidseffektivt och mycket mindre kostsamt 

då ingen behöver resa 50-60 mil tur och retur över en dag. Fler personer får genom det möjlighet att 

delta då man även hinner med förpliktelser på hemmaplan. De flesta kommuner har rum för 

videomöten och nästan alla anställda har idag en bärbar dator (eller tillgång till en) med webkamera, 

så någon merkostnad bör det inte vara. 

 

Med webinar når vi ut till fler. Genom att det finns möjlighet till att spela in kan man även nå ut till 

dem som inte kan deltaga hela den utsatta tiden. Samtidigt slipper man de avbrott och reskostnader 

som ett "riktigt" möte ofta innebär. Förbundet sparar in på både resekostnader och mat. Räknar man på 

350 personer á 3000:- i reseutlägg på tåg ToR Gbg-Stockholm är man uppe i drygt 1 miljon kronor för 

ett extra insatt förbundsmöte! 

 

Sedan får man inte glömma att det är oerhört viktigt att man inte tar alla möten över webinar. 

 

Jag föreslår 

 

Att  Vision använder sig utav webinar i större utsträckning (speciellt vid möten som sträcker 

sig över en dag) 

 

Förbundsmötet beslutade 

 

Att   Vision använder sig utav webinar i större utsträckning (speciellt vid möten som sträcker 

sig över en dag) 

 

Vision använder webinarier i framför allt två utbildningar; Ordförandeutbildningen och Ledare i 

Vision. En pilotgrupp inom kansliet har haft en workshop där de inblandade, center och andra 

funktioner, har provat och bollat idéer. En idé var att testa att ha en träff med förtroendevalda via 

Adobe Connect. Linköping provar metoden för nätverksträffar och föreläsningar. Lön och yrkesvillkor 

har erbjudit ett webinarium i #sjuktstressigt. Till detta har medlemmar inom utvalda yrkesgrupper 

erbjudits webinarier ”Effektivisera din IT-vardag”. Dessa blev snabbt fullbokade.  

 

Motion nr 70. Viktigt att medlemmar är korrekt registrerade! 

Motionär: Framtidsgruppen, Vision Stockholms stad 

 

En väldigt stor del av tiden som förtroendevalda har går åt att kontrollera MiniFaIT så att uppgifterna 

om medlemmarna i medlemsregistret stämmer, och att de tillhör rätt avdelning/sektion/klubb. En 

lösning skulle vara att medlemmarna en gång per år får reda på de uppgifter som finns registrerade i 

systemet så att de då kan ta kontakt med Vision och få hjälp med att tillhöra rätt 

avdelning/sektion/klubb och för att själv kunna rätta sina medlemsuppgifter. 

 

Framtidsgruppen i Vision Stockholms Stad föreslår 

 

Att  uppgifter som finns registrerade i FaIT ska mailas ut och/eller skickas per brev från 

förbundet en gång per år till varje medlem. 
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Att  uppdra åt medlemsenheten på Vision att uppmana samtliga medlemmar en gång per år 

att kontrollera samt uppdatera sina egna uppgifter via hemsidan. 

 

Förbundsmötet beslutade 

 

Att   uppdra åt medlemsenheten på Vision att uppmana samtliga medlemmar en gång per år 

att kontrollera samt uppdatera sina egna uppgifter via hemsidan. 

 

Tillägg: 

 

Att  uppdra åt kansliorganisationen att hitta en lämplig metod att informera medlemmarna 

om att kontrollera och uppdatera sina uppgifter 

 

Medlemmarna får varje år i nr 1 av Tidningen Vision information om avgifterna till förbundet och 

hänvisas till att läsa mer på vision.se. De får i ett personligt nyhetsbrev under augusti/september 

information om medlemsavgifter och erbjudas länka sig vidare till lämplig sida på vision.se. När 

medlem mejlar till medlem@vision.se hänvisas de också till att kunna logga in på mina sidor på 

vision.se för att kunna se och uppdatera sina uppgifter. 

 

I de flesta nyhetsbrev som går ut via mejl får medlemmen en uppmaning att gå inpå mina sidor på 

vision.se för att kontrollera och uppdatera sina uppgifter. Den länken brukar få många klick. Vi har 

också börjat skicka sms till medlemmar som inte har korrekt mejladress i Carma och vi kommer också 

att följa upp med postala utskick för att få fler korrekta mejladresser i Carma.  

 

Utskott 8 

Motion nr 77. Titel 

Motionärer: Marie Hjalmarsson med flera. 

 

Nätverket för medicinska sekreterare antog 2011 ett beslut att förorda titeln ”medicinsk sekreterare”. 

Förbundsstyrelsen tog därefter också beslutet att förorda titeln. Sedan dess pågår ett arbete i landsting/ 

regioner med varierande framgång. 

 

Vi vill: 

 

Att  titeln ”medicinsk sekreterare” ska gälla i hela landet. 

Att  Vision lokalt och centralt ges ett uppdrag att driva titelförändring gentemot 

arbetsgivaren. 

Att  Vision driver titelfrågan även gentemot privata arbetsgivare. 

 

Förbundsmötet beslutade 

 

Att      titeln ”medicinsk sekreterare” ska gälla i hela landet. 

Att      Vision lokalt och centralt ges ett uppdrag att driva titelförändring gentemot 

arbetsgivaren. 

Att      Vision driver titelfrågan även gentemot privata arbetsgivare. 

 

Vision internt använder konsekvent titeln medicinsk sekreterare och lyfter frågan där så är lämpligt, 

även gentemot privata arbetsgivare. Frågan kompliceras av att alla landsting/regioner inte delar 

målsättningen, vilket gör att arbetsgivarorganisationen ser det svårt att uppnå en nationell LK . 

Frågan diskuteras löpande med berört nätverk. Våra medlemmar hos privata arbetsgivare har inte 

gett titeln samma vikt och intresse som övriga medlemmar. 

 

mailto:medlem@vision.se
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Motion nr 80. Visions utbildning Ideologi och ledarskap 

Motionär: Vision Göteborg 

 

Vision eller fd SKTFs förbudsmöte biföll en motion att genomföra utbildning i Ideologi. Vi stod 

införstora utmaningar med ett sjunkande medlemsantal och att fackföreningsrörelsen blev ifrågasatt. 

Förändringar i A-kassan blev upptakten till ett ännu större medlemstapp. Motionen blev starten till en 

utbildning i ideologi och ledarskap. Utbildningen har genomförts under många år på tre dagar  

Sammanhängande där tid har funnits för att jobba tillsammans, bolla tankar och idéer, men framförallt 

känna sig trygg med Visions ideologi att ta med sig i sitt fortsatta förtroendeuppdrag. 

 

I region Väst har utbildningen varit efterfrågad/fulltecknad och i utvärderingarna har våra 

kursdeltagare varit oerhört positiva. Många av våra deltagare har efterlyst en dag till med fokus på 

kommunikation och tonalitet. 

 

Vi har en fantastisk utbildningsverksamhet att erbjuda både medlemmar utan förtroendeuppdrag och 

med förtroendeuppdrag. Vision är en idéburen organisation och vi vilar i vår värdegrund och i vår 

framtidsidé. Utbildningens upplägg i IoL är att du ska ha möjlighet att borra djupare i Visions 

ideologi, jobba med egna värderingar och förbättra ditt ledarskapet som kan vara avgörande i mötet 

med medlemmar, potentiella medlemmar och arbetsgivare. Vi ska vara det fack vi utser oss att vara en 

fair union och som arbetar för: Ett arbetsliv där alla får plats och behövs och som ger möjlighet till 

gemenskap och utveckling. Vi är ett fackförbund som tar ställning fackligt politiskt för våra 

medlemmar i arbetslivet men också i frågor som berör eller påverkar arbetslivet för våra medlemmar. 

 

Innehåll: 

 

• Ideologi och fackets historia dvs. meningen med föreningen 

• Visions framtidsidé och värdegrund 

• Folkrörelsen, medlemmens rätt till inflytande i organisationen 

• Kansliorganisationen 

• Gemensamt fattade beslut/Visions programoråden 

• Fackligt ledarskap/ledarskap 

• Värderingsarbete var befinner jag mig 

• Självinsiktstest 

• Situationsorienterat lärande 

 

På regionkonferensen ca en månad efter förbundsmötet 2012 fick vi information om att ingen 

utbildning i Vision ska vara mer än två dagar sammanhängande. På frågan vem som beslutat att 

förändra utbildningsverksamheten, fick vi till svar att förbundsstyrelsen gett utbildningsgruppen 

uppdraget att se över utbildningarna. Ett svar vi fick var att man ska kunna förena sitt yrkesliv med 

fackligt uppdrag och det var en av anledningarna till förändring av antal sammanhängande kursdagar. 

Jag är övertygad att den frågan är mycket mer komplicerad än så. 

 

Om det fanns tankar att förändra så hade det varit smakfullt att den frågan skulle hanterats på 

förbundsmötet som ägde rum månaden innan. 

 

Utbildningsgruppen har kontinuerliga träffar med kursledarna, det hade givetvis uppskattats att få vara 

med i den dialogen och resonerat fram och tillbaka, vilket inte har skett. Vi klagar ofta på 

arbetsgivaren att de missar tidig och djup dialog i våra samverkansgrupper, här skulle jag vilja säga att 

den missen har även skett i vår organisation. Vill vi bredda diskussionen inför beslut eller vill vi hålla 

den i den lilla gruppen? 

 

Det är kursledarna som genomför de flesta utbildningarna. Det är förtroendevalda som genomför 

Ideologi och ledarskap, som ser kursdeltagarna växa under dagarna och behovet av att få den tiden. 
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Vi ställer oss frågan hur vi förtroendevalda ska förhålla oss till inflytandet i vårt förbund, då det fattas 

beslut inne i kanslibyggnaden som är avgörande för utbildningsverksamheten där förtroendevalda 

berörs. 

 

Vi föreslår förbundsmötet att besluta 

 

Att  utbildningen Ideologi och ledarskap från 2015 genomförs på tre dagar. 

Att  viktiga förändringar i utbildningsverksamheten blir en fråga för förbundsmötet att 

besluta. 

 

Förbundsmötet beslutade 

 

Att  anse motion 80 besvarad med tillägget: 

Att  resultatet av den av förbundsstyrelsen föreslagna utvärderingen blir offentlig för 

medlemmarna. 

 

Ideologi och Ledarskap är en mycket uppskattad utbildning som väl fyller den önskan om att fördjupa 

sig i Visions värdegrund och ideologi som det gavs uttryck för vid förbundsmötet. Att den är 

uppskattad märker vi både på att det är en efterfrågad utbildning, både som två- och 

tredagarsalternativ, där vi genomför alla planerade tillfällen av men också genom i stort sett 

genomgående positiva kompasser. Ideologi och ledarskap utvärderades i slutet av 2015 och resultatet 

har skickats till alla kursledare samt ligger tillgängligt på http://vision.se/for-dig-som-

ar/Fortroendevald/Utbildningsverksamhet/rapport-ideologi-och-ledarskap /.  

 

Utskott 9 

Motion nr 81. Bättre ingångslön och löneökning för tandsköterskor och administrativ personal 

inom vården 

Motionär: Niki Blomqvist och Tuija Fabernäs, Visions avd. 282 

 

Bland grupperna tandsköterskor och administrativ personal inom vården (främst medicinska 

sekreterare) är medelåldern hög med stora pensionsavgångar inom de närmaste åren. 

Rekryteringsmässigt är dessa yrken svårrekryterade med stor personalomsättning. 

Dessa yrken och dess kompetens måste bli mer synliggjorda både for arbetsgivare och allmänheten 

samt att de får en högre status och högre lön på grund av kompetensen genom 

 

att  Sätta stor press på arbetsgivaren att höja ingångslönerna samt att fokusera på att få 

igenom en mycket bättre löneökning får dessa yrken for att kunna säkra tillgången på 

tandsköterskor och administratörer inom vården. Genom högre lön och bättre 

löneökning kommer förhoppningsvis fler stanna inom dessa yrken. 

 

Förbundsmötet beslutade 

 

Att   avslå motionen, samt 

Att   arbeta offensivt genom framtagandet av en plan för att utveckla det individuella 

lönesystemet för dessa yrkeskategorier. 

 

Vid en analys av lönestatistiken från de senaste åren framgår det att dessa yrkeskategorier har en 

minst lika god löneutveckling som övriga medlemsgrupper. Vid vårt fortsatta arbete, i egen regi och 

tillsammans med motparten, med att utveckla löneprocessen kommer särskild vikt läggas vid dessa 

yrkesgrupper.  

 

Se även svar till motion: 66. 

http://vision.se/for-dig-som-ar/Fortroendevald/Utbildningsverksamhet/rapport-ideologi-och-ledarskap
http://vision.se/for-dig-som-ar/Fortroendevald/Utbildningsverksamhet/rapport-ideologi-och-ledarskap
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Motion nr 82. Föreningsgemensamt dokumentsystem och arkiv 

Motionär: Vision Stockholms Stad 

 

Vision (SKTF) Stockholms stad har vid ett par tillfällen i samband med fullmaktsuppföljning 

(ombudsmannahandledning för förtroendevalda med en särskild förhandlingsfullmakt) tagit upp 

frågan om hur vi ska hantera handlingar som är kopplade till enskilda medlemsärenden och som inte är 

offentliga. Vi har fått besked om att när medlemsärendet är avslutad ska handlingarna förstöras för att 

eliminera risken för otillbörlig spridning. 

 

I samband med att arkivering av handlingar återigen aktualiserades (årsskiftet närmar sig) efterlyste vi 

instruktioner från förbundet om hur och vilka handlingar som ska arkiveras och vilka gallringstider 

som gäller för lokalavdelningar. Vi har fått besked om att ”Protokoll rörande förhandlingar – 

medlemärenden och lokala avtal – ska bevaras inlåsta brandsäkert.” Vi bad om att få ett förtydligande 

till instruktionen och svaret blev att ”alla handlingar måste sparas, handskrivna noteringar kan kastas. 

Om en medlem vill öppna ett ärende igen…” ska vi kunna tillhandahålla alla handlingar. 

 

Detta har inte Vision Stockholms stad tillämpat (ej heller SKTF Stockholms stad) pga informationen 

som vi har fått tidigare. Vi har inte heller tillgång till låsta och brandsäkra utrymmen för 

arkiveringsändamål då vår arbetsgivare anser sig inte behöva göra detta enligt sin tolkning av LAFF. 

Vision Stockholms stad har väldigt mycket medlemsärenden även om medlemsantalet har minskat av 

olika anledningar. Om vi skulle ha tillämpat arkivinstruktionen pratar vi om flera arkivskåp med 

tillhörande behov av kvadratmeter. Inte heller i vår slutgiltiga arkivering (f.n. TAM-arkivet) har vi 

bevarat förhandlingsprotokoll och handlingar gällande medlemsärenden. 

 

Vi upplever den uppkomna situationen som frustrerande och högst otillfredsställande. Dessutom anser 

vi att Vision, som organisation (en stor fackförening) bör ha tydlig och entydig information till sina 

förtroendevalda om vad som gäller vid arkivering och hantering av uppgifter/information om 

medlemmar som är eller kan vara känsliga. 

 

Vi efterlyser även ett system som säkerställer förvaring av sådan information och att 

lokalavdelningarna har tillgång (behörighet, om det är digitalt) till ett sådant system. Ett digitalt är 

naturligtvis att föredra för att skapa smidighet och effektivitet. 

 

Ett digitalt system skulle dessutom underlätta lokala parter att följa upp ett medlemsärende som av 

olika anledningar handläggs av ombudsmän eller förbundets jurister och där tillgången till lokal 

kunskap om enskilda medlemsärenden skapar trovärdighet bland övriga medlemmar och fungerar som 

en internutbildning gällande förhandlingsteknik och strategi. 

 

Vision Stockholms stads avdelningsstyrelse föreslår förbundsmötet att besluta 

 

Att  i samråd med lokala förtroendevalda ta fram ett föreningsgemensamt dokumentsystem 

för medlemärenden. 

Att  ta fram en tydlig, ändamålsenlig föreningsgemensam arkiveringsinstruktion som 

omfattar detta system. 

att  ta fram en arkivplan – central och lokal 

 

Förbundsmötet beslutade 

 

Att avslå motion 82 med tilläggen: 
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Att  Visions kansliorganisation involverar förtroendevalda i arbetet med att ta fram 

 kravspecifikationer samt i projektinförandet av det nya verksamhetssystemet där  inriktningen 

 är att detta även ska innefatta stöd för dokumenthantering och arkivering. 

Att  kansliorganisationen i samråd med förtroendevalda tar fram en tydlig, ändamålsenlig 

dokumenthanteringsplan för den lokala organisationen. 

 

Vision har infört ett nytt verksamhetsstöd i projektet Carma. Det innebär också nya verktyg, Mina 

Sidor, på vision.se för förtroendevalda. Projektgruppen som arbetat med kravställning och 

implementering av Mina sidor har inkluderat åtta förtroendevalda som utsågs av respektive region. 

 

 En av funktionerna som Mina Sidor ska stödja är digital arkivering av handlingar. Vi planerar för att 

dessa krav ska realiseras i version 2 av portalen som kommer att vara klar under hösten 2016. I 

samband med lanseringen av funktionerna kommer också en dokumenthanteringsplan att tas fram. 

 

Motion nr 84. Mandatfördelning förbundsmöte 

Motionär: Landstingsavdelningen Värmland med flera. 

 

Mandatfördelningen på förbundsmötet ska spegla medlemsfördelningen i kommun, landsting och 

”övriga”. 

 

Inför 2012 års förbundsmöte såg mandatfördelningen ut enligt nedan: 

 

Medlemsantal Mandatfördelning 

Kommuner  50%  56,39% 

Landsting  23%  14,54% 

”Övriga”  27%  29,07% 

 

För att kunna företräda våra medlemmar på ett demokratiskt sätt anser vi att mandaten måste fördelas 

utifrån medlemsantal. 

 

Undertecknade föreslår förbundsmötet besluta: 

 

Att  förbundsmötet beslutar att en utredning tillsätts för att se över mandatfördelningen med 

syfte att uppnå en mer rättvis mandatfördelning 

 

Förbundsmötet beslutade 

 

Att  avslå motion 84 och föra den till demokratiutredningen enligt beslut under motion 41 

 

I rapporten Modern demokratisk organisation återfinns förslag till beslut att fattas av förbundsmötet 

2016. 

 

Motion nr 86. Tydligare samverkan med tjänstemannaorganisationen 

Motionär: Tuija Fabernäs och Niki Blomqvist, avdelning 282 

 

Bakgrunden till denna motion är att samarbetet och förståelsen mellan förtroendevalda och tjänstemän 

inte fungerar på ett optimalt sätt. Visions tjänstemän upplevs inte synliga av förtroendevalda och 

medlemmar. 

 

Problemet är brister i kommunikation med medlemmar och förtroendevalda kring beslut som 

förbundet tar exempelvis löneavtalen där tjänstemän från Vision har uttalat sig i pressen om att det är 

ett bra löneavtal vilket inte alla medlemmar och förtroendevalda har ansett. 
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Vi önskar överbrygga kommunikationsklyftan och på så sätt integrera avtal och bestämmelser i 

samverkan inom organisationen. 

 

Vi föreslår förbundsmötet besluta: 

 

Att  förbundsstyrelsen får till uppdrag att utreda möjligheten till tätare möten mellan 

tjänstemän, förtroendevalda och medlemmar. 

 

Förbundsmötet beslutade 

 

Att  avslå motion 86, med följande tillägg: 

Att   samordningsgrupperna får i uppdrag att ha kontakten mellan tjänstemän och 

  förtroendevalda som ett fokusområde 2015. 

 

Detta har diskuterats på den gemensamma konferensen med samordningsgrupperna och finns särskilt 

uttryckt i det gemensamma uppdraget som förbundsstyrelsen fattade beslut om i april 2015 och som 

sedan diskuterats vidare i respektive samordningsgrupp under 2015. 

  

Motion nr 88. Vår interna demokrati i Vision 

Motionär: Vision Stockholms Stad 

 

I Visions värdegrund, på hemsidan, i tryckt material, i ord och i alla sammanhang be- skriver sig 

Vision som en demokratisk organisation där varje medlem har rätt till inflytande över organisationen. 

 

Trots Visions starka demokratiska intentioner skiljer sig dock medlemmarnas reella möjligheter till 

inflytande åt rejält. Vårt högst beslutande organ är vårt förbundsmöte. Där fattas avgörande strategiska 

beslut om vilken inriktning Vision ska ha och vilka frågor som ska prioriteras. Hur mycket din röst 

som medlem hörs beror emellertid på något för dig själv så svårpåverkbart som vilken klubb eller 

avdelning du råkar tillhöra. 

 

Tillhör du en viss typ av avdelning/klubb kan chansen att få vara med och direkt påverka på ett 

förbundsmöte vara så mycket som en på 350. Tillhör du en annan (stor) avdelning kan chansen 

plötsligt ha krympt till mindre än en på 3 000. 

 

Självklart minskar därmed även möjligheten att du är bekant med den som ska åka och har lätt att 

påverka den vägen, samt möjligheten att just ditt perspektiv ska bli synliggjort. 

 

Den princip Vision idag tillämpar för fördelning av mandat missgynnar kraftig de med- lemmar som 

tillhör stora avdelningar. I de större avdelningarna kan det därför vara stor konkurrens om de få 

platserna medan andra, mindre avdelningar/klubbar ibland måste övertala förtroendevalda att åka. 

 

Det är inte demokrati. 

 

Vision Stockholms stad föreslår därför en ny fördelningsprincip för att alla medlemmar ska få en mer 

jämlik möjlighet till inflytande över sitt eget förbund. En lösning, som den vi föreslår nedan, skulle 

även aktivera de riktigt små avdelningarna och klubbarna till samarbete på eget initiativ istället för att 

– som idag – anställda tjänstemän använder arbetstiden till att leta deltagare för att fylla på platserna 

och få demokratin att fungera. Samtidigt som medlemmar i stora avdelningar inte skulle diskrimineras 

genom begränsat inflytande. 
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Det totala antalet deltagande förtroendevalda skulle bli fler jämfört med idag, men sedan 

organisationsförändringen 2002 har också antalet avdelningar och klubbar ökat. Att fler blir aktiva 

inför förbundsmötet skulle dessutom innebära en kvalitetsökning. 

 

Vi föreslår därför förbundsmötet att besluta: 

 

Att  antalet delegater i förbundsmötet fastställs till 0,30 % av medlemsantalet (exklusive 

pensionärsmedlemmar) per den 31 december året före förbundsmötesår. Dock minst 

225 och högst 380. 

Att  mandaten sedan fördelas proportionerligt till antalet medlemmar i 

avdelningarna/klubbarna. 

Att  avdelningar/klubbar kan gå samman för att tillsammans öka det gemensamma antalet 

medlemmar och på det sättet tillsammans få flera, delade platser men att dessa då 

räknas i prioriteringen som en avdelning/klubb. 

Att  förbundsmötet är beslutsmässigt när 2/3 av anmälda ledamöter är på plats. 

Att  förtroendevalda med förbundscentrala uppdrag (valutskott, förbundsstyrelse inklusive 

studentrepresentanter, revisorer) samt ekonomiutskott deltar med egen plats. 

 

Förbundsmötet beslutade 

 

Att  avslå motion 88 och föra den till demokratiutredningen enligt beslut under motion 41 

 

I rapporten Modern demokratisk organisation återfinns förslag till beslut att fattas av förbundsmötet 

2016. 

 

Motion nr 90. Öka intresset för förbundsmötet hos medlemmarna! 

Motionär: Framtidsgruppen, Vision Stockholms Stad 

 

Ställer vi frågan till våra medlemmar så är de få som vet varför Vision driver de frågorna som har varit 

föremål för diskussion under förbundsmötena vartannat år. Det är viktigt att förbundsmötet tydliggörs 

och synliggörs mer då medlemmarna ska veta hur de faktiskt kan påverka och skriva motioner. Detta 

kan då öka demokratin och intresset för vår förening bland våra medlemmar och presumtiva 

förtroendevalda, som ett led i vår generationsväxling. Då förbundet har utvecklat flera interaktiva 

utbildningar på nätet kan en interaktiv medlemsutbildning om hur man som medlem kan lära sig 

skriva motioner till förbundsmötet vara hela förbundet till gagn. 

 

Därför vill Framtidsgruppen i Vision Stockholms Stad se en förbundsmötesskola för medlemmar och 

förtroendevalda så nya kan få en insikt i hur det funkar i vårt högsta beslutande organ. 

 

 Framtidsgruppen i Vision Stockholms Stad föreslår 

 

Att  förbundsmötet beslutar att förbundsstyrelsen får i uppdrag att ta fram en interaktiv 

förbundsmötesskola på nätet 

Att  förbundsmötet beslutar att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att utveckla en mall på hur 

medlemsmöten kring vår förenings demokratiprocess och förbundsmötet blir tydligare i 

ett särskilt material för förtroendevalda 

 

Förbundsmötet beslutade 

 

Att   förbundsmötet beslutar att förbundsstyrelsen får i uppdrag att ta fram en interaktiv 

  förbundsmötesskola på nätet 
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Just nu pågår produktionen av Schyst arbetsliv, vår nya e-utbildning för medlemmar. Första och 

andra avsnittet ”Din lön” och ”Mina förutsättningar” har publicerats på vision.se.  Ett av 

utbildningens fyra avsnitt kommer handla om Visions organisation och hur vi fattar beslut och här 

kommer den interaktiva förbundsmötesskolan ingå. Eftersom det är en modul så kommer vi lätt att 

kunna hänvisa rakt in i den. Förbundsmötesskolan som ska ingår i avsnittet ”Vision gör skillnad” 

finns tills vidare tillgänglig här https://vision.se/Om-Vision/Forbundsmote/ 

 

Utskott 10 

Motion nr 92. En tydlig riktning för privatanställda inom förbundet 

Motionär: Magnus Sällström 502 Vårdföretagarna allmän klubb (Stockholm) 

 

Visions privata del är och kan förbli en snedseglare med en rutt som bara snurrar runt utan klar färd 

eller mål. Förbundet gör årligen fantastiska saker för våra medlemmar och även för den organisation 

som vi känner till det. Man har de senaste förbundsmötena enats om att vi måste bli bättre på att 

rekrytera fler medlemmar och detta är turligt något som man blivit mycket bra på. Vi har en god 

organisering på de områden som vi är störst det vill säga kommun, landsting, kyrka, och många 

kommunägda bolag. 

 

Räcker det med att låta dem som arbetar hos en privat arbetsgivare att de inrangeras inom vår 

organisation som något slags i-väntan-på-medlemmar? Är dessa nöjda med att tillhöra vår organisation 

genom en allmän klubb, en klubb utan organisatorisk funktion? Är det ambitiöst att låta dessa 

medlemmar bara stå med det stöd som man kan få genom ett individförfarande enbart? Är det 

visionärt att dessa medlemmar inte kan/väljer påverka gemensamt sin arbetsgivare, för att de inte 

bildat en klubb? Är kravet på att bilda klubb ett tankesätt som varit lyckosamt för de inom allmän 

klubb? 

 

Alla dessa frågor och fler därtill kan inte förbli frågor i framtiden. De är svåra att få ett svar på därför 

vårt förbund är faktiskt dålig på de privatanställdas organisering och viljor. Det finns helt enkelt ingen 

vision om vad man vill göra med dessa medlemmar. Så de samlas under en allmän klubb i väntan på... 

Inte duger detta för ett modernt fackförbund, Vision som förbund måste veta och förstå dessa 

medlemmar som har all potential för att bli fler och fler. Vision måste åta sig en 

marknadsundersökning och stor analys för att se möjligheterna för denna grupp av medlemmar. 

Förbundet måste även se sig om hos andra fackliga förbund för att få insikt om hur dessa medlemmar 

engagerar sig organisatoriskt och strukturellt, inom sina fackliga organisationer. Hur de får en 

direktpåverkan mot sin arbetsgivare. Det är inte framgångsrikt att på avstånd betrakta vad medlemmar 

inom de privata områdena inte kan förmå sig att komma på med om strukturen i grunden är fel och 

kravet på klubbildning från år 2001 är inte till nytta. Förbundet måste i en marknadsanalys värdera 

kravet på klubbildning mot andra organiseringsmodeller. 

 

Det är inte acceptabelt att de stora vård- och omsorgsbolagen som tar upp tusentals medlemmar står 

fria en direktpåverkan från medlemmarna. Dessa medlemmar måste medvetandegöras om sin situation 

i rätten att ha inflytande hos sin arbetsgivare rätten till att träffas och rätten till att föra 

intresseförhandlingar. Det måste från förbundets sida gjutas mod i dessa medlemmar, att våga stå upp 

för den svenska modellen som parterna enats om, för att kunna bli upplysta och själva delaktiga om 

sina rättigheter. 

Yrkande: 

 

Att  förbundet genomför en djupgående marknadsundersökning och intervjuer inom de 

mindre avtalsområdena för att ta reda på fakta kring orsakerna till svårigheterna att 

organisera sig fackligt på arbetsplatsen. 

https://vision.se/Om-Vision/Forbundsmote/


Datum 
2014-10-02 
 
Sida 30 

 

Att  förbundet därefter genomför en analys av detta material och tar fram 

arbetsplaner/modeller för att kunna understödja dessa medlemmar till ett aktivare 

fackligt arbete. 

Att  förbundet tar fram en verksamhetsplan för hur de stora vård- och omsorgsbolagen som 

idag ligger på tusentals medlemmar får en struktur och organisation som ger dem en 

facklig direktpåverkan mot sina arbetsgivare. 

Att  detta sammantaget presenteras på förbundsmötet 2016. 

 

Förbundsmötet beslutade 

 

Att  förbundet genomför en djupgående marknadsundersökning och intervjuer inom de 

mindre avtalsområdena för att ta reda på fakta kring orsakerna till svårigheterna att 

organisera sig  fackligt på arbetsplatsen. 

Att    förbundet därefter genomför en analys av detta material och tar fram 

arbetsplaner/modeller för att kunna understödja dessa medlemmar till ett aktivare 

fackligt arbete. 

Att    förbundet tar fram en verksamhetsplan för hur de stora vård- och omsorgsbolagen som 

idag ligger på tusentals medlemmar får en struktur och organisation som ger dem en 

facklig direktpåverkan mot sina arbetsgivare. 

Att    detta sammantaget presenteras på förbundsmötet 2016. 

Att    förbundsstyrelsen får i uppdrag att bedriva arbetet utifrån styrelsens yttrande över 

motionen,  

 

Motionen har behandlats i ett projekt tillsammammans med motion 96 och har även beröring med 

motion 33. Arbetat har letts av en arbetsgrupp inom kansliet. 

 

Huvudsaklig problembeskrivning:  

Motionerna efterfrågar ett anpassat arbetssätt gentemot medlemmar och förtroendevalda inom privat 

sektor.  

 

I ett initialskede kan man se två tydliga infallsvinklar:  

- Stöd till internfackligt arbete i rikstäckande koncerner.  

- Stöd till medlemmar utan lokalt fackligt ombud och små arbetsplatser med få medlemmar, även de 

där vi har någon form av ombud.  

 

Första steget var att göra en medlemsenkät för att kartlägga hur medlemmarna ser på sina 

förväntningar om fackligt stöd och vilja till engagemang. Enkäten gick ut till medlemmar i augusti 

2015. Enkäten som gjorders inom ramen för modern demokratisk organisation har också använts som 

underlag i fortsatta diskussioner. 

 

Referensgrupp av ombudsmän på centren finns och det kommer att skapas referensgrupper bland 

berörda medlemsgrupper också. 

 

Utifrån arbetsgruppens förslag fattade förbundsstyrelsen beslut vid sitt sammanträde i juni 2016. 

Beslutet återfinns i rapporten till förbundsmötet 2016 angående Modern demokratisk organisation. 

 

Motion nr 93. Epost stöd för avdelningar och sektioner 

Motionär: Leif Pettersson, Vision avd 282 sekt 10 

 

Epost har blivit det dominerande sättet att både informera och föra dialog med våra medlemmar. 

 

Avdelning 282:s sektioner och förtroendevalda är i dagsläget hänvisade till de domäner och 

mailsystem vi ges tillgång till av arbetsgivaren via vår anställning. 
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Detta ses av våra medlemmar i vissa sammanhang som lite märkligt. Även utan direkt konflikt så 

utgör vi ett partsförhållande där det ibland för dem vi företräder förefaller lite märkligt att vi 

kommunicerar med motpartens epostadress. 

 

Epost i Västra Götalandsregionen betraktas dessutom som offentlig handling om det inte utgör direkt 

arbetsmaterial vilket i vissa medlemsärenden gör det direkt olämpligt att använda arbetsgivarens epost. 

 

Vision bör dessutom ha planering för en eventuell konflikt då vi med stor sannolikhet skulle stängas 

ute från epostsystemet och därmed berövas vårt primära sätt att informera och kommunicera. 

 

Förbundsmötet föreslås besluta: 

 

Att  till Förbundsstyrelsen uppdra att ge möjlighet för Visions lokalavdelningar och 

förtroendevalda 

Att   nyttja vision.se eller subdomäner (ex vis 282.vision.se) till denna för sin epost 

verksamhet. 

 

Förbundsmötet beslutade 

 

Att  avslå motion 93 med följande tilläggsyrkanden: 

Att   FS skall se över möjligheterna att få en bättre kommunikation till medlemmar som inte 

vill nyttja arbetsgivarens system, som senast till nästa förbundsmöte 

Att   ge förbundsstyrelsen i uppdrag att utreda och ta fram eventuell kostnad för ett 

genomförande av e-post för alla förtroendevalda. Utredningsuppdrag klart till 

förbundsmötet 2016, och då ett eventuellt beslut i frågan. 

 

Vision har undersökt olika lösningsförslag för att tillhandahålla e-post för förtroendevalda. Den mest 

lämpliga lösningen är en mejllösning som bygger på Microsoft Exchange 2016. Kostnaden för att 

sätta upp tjänsten beräknas till ca 400 000 kr. Den årliga driftskostnaden baserat på extern drift och 

intern IT-support uppskattas till ca 2 miljoner kr för 5 000 användare alternativt 1,2 miljoner kr för 

1 500 användare. Samtliga kostnader är inklusive moms. 

 

Förbundsstyrelsen har behandlat förslaget och har gjort bedömningen att kostnaden för denna tjänst 

inte står i proportion till det bedömda behov som de kan se inom organisationen. 

 

Förbundsstyrelsen anser också att kansliet ska kunna erbjuda stöd och rådgivning för de 

förtroendevalda som känner att de ställs inför problem med e-posthanteringen i sitt uppdrag. 

 

Motion nr 94. Kvalitetsäkring av informationsmaterial så att det inte bara återspeglar utan 

också stärker Visions värdegrund och framtidsidé. 

Motionär: Jenny Eliasson, Visions Malmöavdelning 

 

Som medlem och som förtroendevald är jag stolt över den värdegrund och framtidsidé som Vision har, 

även om det skulle vara önskvärt att den än tydligare markerar förbundets hållning vad gäller 

diskriminering, men känner inte att den alltid återspeglas i vårt kommunikationsmaterial. 

 

Särskilt problematiskt är det med bilderna i vår bildbank. Jag förstår att det är en bildbyrå som fått i 

uppdrag att sätta samman ett lämpligt urval men jag tycker inte att urvalet alltid är särskilt lyckat utan 

att en del bilder faktiskt förstärker fördomar och schablonbilder. Det skulle därför vara bra att innan 

Vision förlänger det avtal som finns till vår bildbank ger bildgranskare, med särskild kompetens inom 

områdena, i uppdrag att kritiskt granska och hjälpa oss att få ett urval som bättre återspeglar vår 

värdegrund. 
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Det skulle också vara önskvärt om vi kunde jämställdhetsintegrera våra texter. Så att vi till exempel 

undviker könsneutrala uttryck i våra foldrar. Det finns resurser att anlita för ett sådant 

granskningsarbete och det sker redan i stor utsträckning på våra arbetsplatser. 

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår undertecknad att förbundsmötet ger förbundsstyrelsen i 

uppdrag 

 

Att  säkerställa att det bildurval som vi har i vår gemensamma bildbank är såväl 

jämställdhets som mångfaldsintegrerat. 

Att  säkerställa att våra informationsfoldrar och annat textuellt informationsmaterial är såväl 

jämställdhets- som mångfaldsintegrerat. 

 

Förbundsmötet beslutade 

 

Att  motion 94 ska anses besvarad, med följande tilläggsyrkande: 

 

Att   den allmänna informationen ska vara avtalsneutral. Så som vi syns utåt skall spegla alla 

våra avtalsområden. 

 

På samma sätt som vi arbetar med jämställdhets- och mångfaldsintegrering så jobbar vi med att de 

övergripande och generella texterna ska vara avtalsneutrala. Visions kansli utvecklar hela tiden 

rutinerna för hur vi når ut med våra budskap på ett effektivt sätt. En del i det är att på olika sätt och i 

olika konstellationer säkra att medlemmar känner sig tilltalade, oavsett avtalsområde. Det gäller till 

exempel innehållssidorna på vision.se, våra webbnyheter och våra trycksaker. På vision.se finns nu 

särskilda branschsidor vid sidan av yrkessidorna. Där läggs branschanpassade nyheter upp.  

 

Motion nr 95. Nationell träff 

Motionär: Angelica Karlsson, Kungälv 

 

Att få ingå i Samordningsgruppen är ett hedersuppdrag. Du får representera så otroligt många och du 

gör det under en period på två år. 

 

Vi har ju en Samordningsgrupp per region vilket innebär totalt 7 stycken. Eftersom det är 7 regioner 

som har olika arbetssätt och även olika förutsättningar skulle det vara lärorikt med en nationell träff 

för alla samordningsgrupper. 

 

En träff med alla i syfte att nätverka, diskutera, delge varandra olika arbetssätt, prata om 

Samordningsgruppernas uppdrag, mandat och syfte tror vi skulle vara till gagn för alla. 

 

Vi i Region Väst träffas till exempel en timme själva innan verksamhetschef och FS-ledamöter 

kommer. Detta har vi gjort för att till exempel prata om värdegrundsarbetet, samla ihop oss, för att 

sedan kunna fokusera på mötet och vara närvarande i frågorna där. 

 

Frågor som vi funderar över är ju till exempel hur man gör i Region Norr där avstånden är längre än 

hos oss, hur ofta träffas de, kan vi lära oss av dem och kanske kunna effektivisera på något sätt? All 

vår tid är ju värdefull men vi behöver också tid tillsammans för att nå våra mål och utvecklas. 

 

Förbundsmötet föreslås besluta: 

 

Att  ordna en nationell träff för alla Samordninggrupper i nära anslutning till när valen till 

Samordningsgruppen är klara för att kunna träffas i ovan nämnda syfte. 
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Förbundsmötet beslutade 

 

Att   ordna en nationell träff för alla samordninggrupper i nära anslutning till när valen till 

  samordningsgruppen är klara för att kunna träffas i ovan nämnda syfte. 

 

Tillägg: 

 

Att   FS skall upprätta en gemensam uppdragshandling för samtliga samordningsgrupper. 

 

En nationell träff för samordningsgrupperna genomfördes den 12-13 mars 2015 på Bergendal. Där 

diskuterades samordningsgruppernas uppdrag och det fanns tid för erfarenhetsutbyte mellan de olika 

samordningsgrupperna. Här fördes också diskussioner utifrån motion 86, Tydligare samverkan med 

tjänstemannaorganisationen. 

 

Efter det fattade FS beslut om en gemensam uppdragshandling i april 2015. Slutsatserna av den 

nationella träffen, erfarenhetsutbytet och det nya uppdraget diskuterades fortsatt i respektive 

samordningsgrupp under 2015. 

 

Motion nr 96. Nätverksmodellen inom de privatanställda 

i förbundet 

Motionär: Magnus Sällström 502 Vårdföretagarna allmän klubb (Stockholm) 

 

På det nationella forumet för de privata avtalsområdena beslutades det där av medlemmarna att bilda 

ett nationellt nätverk för utbyte av idéer och arbetssätt för en förbättrad organisering. Där var region 

också blev ett regionalt nätverk för samma sort samtal mellan medlemmar med privat arbetsgivare 

som inte själva bildat klubb. Allt detta skulle göras utifrån samarbetsexplosionsidén. 

 

Detta möttes med stort besvär då tjänstemannasidan sa sig vara beroende av budget och även 

sinsemellan en uppgörelse huruvida detta var något för tjänstemännen att åta som uppgift. 

Det blev en väntan på ett svar från tjänstemännen som tyvärr än i skrivande stund inte är färdig med 

sin uppgörelse kring detta. 

 

Ursprungsidén var att var region hade minst en träff på våren och en på hösten samt ett nationellt möte 

per år på hösten. Allt detta för att kunna sprida erfarenheter kunnande inom de som kan dessa 

avtalsområden och som känner igen svårigheterna inom dessa. Vidare var tanken att detta så småning 

om skulle mynna ut i en förbättrad organisering av medlemmar inom respektive arbetsgivare och på 

sikt kanske en möjlighet för fler att bilda klubb. 

 

Vi vill inte gå om miste om denna möjlighet och känner att detta måste nu förbundsmötet ta ställning 

till. 

 

Yrkande: 

 

Att  förbundsmötet beslutar att inom de avtalsområden som ingår i främst Almega 

tjänsteföretagarna, Arbetsgivaralliansen och Almega Vårdföretagarnas avtalsområden 

bilda ett nationellt nätverk med ett möte per höst och med ett samordningsuppdrag till 

en person som väljs till detta uppdrag på det nationella avtalsforumet för de privata 

avtalsområdena för kommande år. 

Att  förbundsmötet beslutar att inom de avtalsområden som ingår i främst Almega 

tjänsteföretagarna, Arbetsgivaralliansen och Almega Vårdföretagarnas avtalsområden 

bilda ett regionalt nätverk per region för erfarenhetsutbyte och inspiration för en 

förbättrad organisering inom de med privat arbetsgivare utan klubb. 
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Att  samordningsrollen väljs till en medlem på det nationella avtalsforumet för de privata 

avtalsområdena för det kommande året och att hen får ansvaret att tillgodose att de 

regionala nätverken innehar samma möjlighet till innehåll och diskussionsupplägg. 

 

Förbundsmötet beslutade 

 

Att   förbundsmötet beslutar att inom de avtalsområden som ingår i främst Almega 

  tjänsteföretagarna, Arbetsgivaralliansen och Almega Vårdföretagarnas avtalsområden 

bilda ett nationellt nätverk med ett möte per höst och med ett samordningsuppdrag till 

en person som  väljs till detta uppdrag på det nationella avtalsforumet för de privata 

avtalsområdena för kommande år. 

 

Att   förbundsmötet beslutar att inom de avtalsområden som ingår i främst Almega 

 tjänsteföretagarna, Arbetsgivaralliansen och Almega Vårdföretagarnas avtalsområden 

bilda ett regionalt nätverk per region för erfarenhetsutbyte och inspiration för en 

förbättrad organisering inom de med privat arbetsgivare utan klubb. 

 

Att   samordningsrollen väljs till en medlem på det nationella avtalsforumet för de privata 

 avtalsområdena för det kommande året och att hen får ansvaret att tillgodose att de 

regionala nätverken innehar samma möjlighet till innehåll och diskussionsupplägg. 

 

Se svar motion: 92. 
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Övriga beslut 

 

Ekonomi 

 

att anta förbundsstyrelsens förslag till ekonomi vilket innebär: 

  

att  medlemsavgiften ska baseras på erhållen lön/ersättning 

 

att Förbundsavgifterna ska vara enligt följande: 

 Förbundsavgift 1: 1,00%, 

 Förbundsavgift 2: 1,16% 

 Förbundsavgift 3: 1,21% 

 

att  högsta avgiftsgrundande lön räknas utifrån formeln 

 0,5 x prisbasbasbeloppet 

  

att  lägsta avgiftsgrundande lön räknas utifrån formeln 

 0,5 x prisbasbasbeloppet / 5 

 

att  avdelningar och klubbar själva beslutar om sina lokala avgifter, dock ska dessa utgöra en 

 procentuell avgift efter samma grunder som förbundsavgifterna 

 

att  rekommendera avdelningarna att det egna kapitalet bör uppgå till 3 – 6 månaders 

 medlemsintäkter (12 månader om man har egen anställd personal) 

 

att 25 mnkr av konfliktfondens avkastning årligen under perioden 2015-2016 ska tillskjutas 

verksamheten 

 

att  eventuella överskott av verksamhetsresultatet kan användas till framtida verksamhet 

 

att återstående resultat från kapitalförvaltningen ./. skatt under perioden 2015-2016 tillförs fonderade 

medel, att använda för större satsningar med direkt koppling till Visions mål 

 

att  ingen avsättning därmed sker till konfliktfonden under åren 2015-2016 

 

 

Arvoden för styrelse och revisorer 

 

att  anta förslaget till arvoden för förbundsstyrelse och revisorer enligt förslaget, vilket innebär: 

 

att arvoden bestäms enligt följande tabell, utifrån SCB basbelopp för 2015 

Uppdrag  Arvode beräknas som   

Vice ordförande  1,8 basbelopp  

Ledamot  1,0 basbelopp  

Revisor  0,3 basbelopp  

Revisorssuppleant  0,03 basbelopp per mötesdag  

 

 Modellen för medlemsavgifter är oförändrad och medlemsavgifter aviseras i enlighet med 

beslutet under 2015 och 2016. 

 Ingen avsättning till konfliktfonden kommer att ske under åren 2015-2016, vilket sannolikt 

kommer att innebära att det fria egna kapitalet kommer att kunna öka.  
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 Arvoden till styrelse och revisorer betalas ut enligt beslutet. 

 

Nytt namn på allmän klubb 

 

att byta namn på de allmänna klubbar som är kopplade till respektive avtalsområde till Vision 

vårdföretagarna, Vision arbetsgivaralliansen osv. 

 

att behålla namnen för de allmänna klubbarna utan avtalskoppling 

 

att  konsekvensändra stadgarna utifrån den förstnämnda att-satsen 

 

Stadgar 

 

att under § 3 Mom 5 stryka sista meningen så att stadgan nu lyder: 

  

 Medlem som inte betalt sin medlemsavgift, punkt d, för viss månad senast inom två månader 

 därefter, avregistreras/utesluts ur förbundet.  

 

att under § 6 mom 3 under uträkning av mandat ändra meningen till 

 

 *) I medlemsantalet ska dock inte de medlemmar som betalar en särskild avgift räknas in. 

 

att  Ta bort hela stycket Bilaga D – regler för ekonomiutskott, med hänvisning till att det inte längre 

 finns något ekonomiutskott. 

 

Beslutet har inneburit att vi sedan januari i år ändrat namnen på de berörda allmänna klubbarna så 

att avtalsområdet samt namnet Vision framgår enligt exemplet i beslutet. Visions stadgar har 

konsekvensändrats i enlighet med beslutet. 
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”Avtalsmotioner” 

Samtliga motioner, frånsett motion 22, har hänskjutits till respektive avtalsgrupp/avtalsrörelse. 

 

Motion nr 22: AID-koder för tandsköterskor och medicinska sekreterare 

 

Motionär: Landstingsavdelningen Värmland med flera 

 

För tandsköterskor och medicinska sekreterare finns endast en AID-kod (tandsköterskor 252010 och 

medicinska sekreterare 152018). 

 

I förhållande till de distinkta arbetsuppgifter dessa yrkeskategorier utför är grupperingen otydlig. 

 

Lönestatistiken speglar inte de faktiska förhållandena inom grupperna eftersom det skiljer mycket i 

arbetsuppgifter, kompetens och ansvarsområden. 

 

Exempelvis ingår i AID 252010 ortodontiassistenter som har en specifik yrkesutbildning – 

ortodontiassistentutbildning. Ortodontiassistenter bör inte ingå i gruppen tandsköterskor därför att 

lönestatistiken och lönebilden snedvrids. Samma sak gäller även 152018, men där är gränserna mer 

flytande. 

 

Undertecknade föreslår förbundsmötet besluta 

 

Att  förbundsstyrelsen senast 2015-06-30 utarbetar ett förslag tillsammans med respektive 

nätverk för att uppnå en lösning på problemet 

 

Förbundsmötet beslutade 

 

Att   förbundsstyrelsen senast 2015-06-30  utarbetar ett förslag tillsammans med  

        respektive nätverk för att uppnå en lösning på problemet 

 

Att     bifalla motion 22 och överlämna den för beredning och prioritering inför kommande 

  avtalsrörelser och förhandlingar, med hög prioritet 

 

Frågan har diskuterats med berörda nätverk och ett förslag till ny AID-kod för ortodontiassistenter är 

framtaget och överlämnat till OFR som i juni 2016 började diskutera AID-förändringar med SKL. 

Diskussioner förs med nätverket för medicinska sekreterare om ett förslag för uppdelning av yrket i 

flera olika AID-koder utifrån verksamhetsområde (som exv undersköterskor hanteras).  

 

Motion nr 62. Fortbildning 

Motionär: Else-Marie Banner med flera. 

 

Medicinska sekreterare har ett mycket ansvarsfullt yrke och är en stor medlemsgrupp i Vision.  

 

Samtidigt som allt större kunskapskrav ställs på yrkesgruppen så är kompentensutvecklingen i stort 

sett obefintligt. Därför anser vi att Vision ska arbeta för att medicinska sekreterare ska erbjudas 

kontinuerlig fortbildning. Detta skulle t ex kunna vara kurser och seminarier riktade till 

yrkesgruppen.  

 

Med ökad fortbildning skulle medicinska sekreterares kompentens tas tillvara på ett bättre sätt i 

enlighet med RAK *. Ytterligare en positiv effekt är att individen utvecklas sin yrkesroll. 

 

* Rätt Använda Kompentens. 
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Förbundsmötet beslutade  

 

att  bifalla motion 62 och överlämna motionen för beredning och prioritering inför 

kommande avtalsrörelse och förhandlingar. Motionen ges normal prioritet. 

 

 

Motion nr 71: Betald ledighet efter fullgjord helgberedskap 

för tekniker och ingenjörer 

Motionär: Barbro Bewernick, Landstingsavdelningen i Kalmar län 

 

Idag är reglerna sådana att efter fullgjord helgberedskap ska teknikern/ingenjören ha sin lagstadgade 

veckovila (ATL) nästkommande helg. Däremot finns inget som säger att det är den tjänstgörande 

arbetstagaren som själv ska arbeta in sin ledighet. Den arbetstagare som stått till AG:s förfogande 

under en helg får själv betala sin veckovila genom att arbeta längre på sitt ordinarie arbetsschema. 

 

Lagen säger ju nämligen inget om VEM som ska betala för den lagstadgade ledighet då AG har nyttjat 

mig som arbetstagare. I vår organisation arbetar alla tekniker/ingenjörer in sin veckovila under ett visst 

antal veckor, vilket innebär att man under en schemaperiod arbetar mer än 8 timmar/dag beroende på 

hur många man är i beredskapsorganisationen. 

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår undertecknad förbundsmötet besluta: 

 

Att  driva frågan om betald veckovila enligt ATL med tanke på att detta inte skulle kosta 

AG några extra ersättningar i kronor räknat eftersom arbetstagaren (i de flesta fall) har 

en fastställd månadslön på x antal kr. Detta är en principiellt viktig fråga för våra 

medlemmar som tillhör en organisation där beredskap ingår i tjänsten. 

 

Förbundsmötet beslutade 

 

Att  driva frågan om betald veckovila enligt ATL med tanke på att    detta inte skulle kosta 

AG några extra ersättningar i kronor räknat eftersom arbetstagaren (i de flesta fall) har 

en fastställd månadslön på x antal kr. Detta är en principiellt viktig fråga för våra 

medlemmar som tillhör en organisation där beredskap ingår i tjänsten. 

 

Tillägg: 

 

Att   det ska gälla alla yrkesgrupper. 

 

Att  bifalla motion71 och överlämna motionen för beredning inför fortsatt partsarbete och 

beredning och prioritering inför kommande avtalsrörelse och förhandlingar. Motionen 

ges hög prioritet. 

 

 

 

Motion nr 72: Extra ersättning vid beordrad extra beredskap 

för tekniker/ingenjörer 

Motionär: Barbro Bewernick, Landstingsavdelningen i Kalmar län 

 

1. Idag är reglerna för beredskapstjänstgöring väldigt otydliga i avtalsskrivningen detta bör 

konkretiseras med bättre avtalsskrivning om vad beredskapstjänstgöring innebär. Som arbetstagare, 

ingående i en beredskapsorganisation, är man utlämnad till AG:s tolkning av villkor vid 

beredskapstjänstgöring. 
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2. AG kan i princip beordra extra beredskap, t ex vid sjukdom hos en ordinarie beredskapsmannen/ 

kvinnan utan att behöva ersätta den beordrade arbetstagaren med någon extra ersättning 

utöver vad det centrala avtalet ger, dvs med ca 15:-/tim vardagsnätter och ca 30:-/tim under 

helger (gäller t o m 14-09-30). 

 

Låt mig ge ett inträffat exempel på detta: En tekniker som har haft beredskap under 2 dygn anländer 

till arbetet fredag kl 07.00 och räknar med att ha helgen fri för egna aktiviteter, dvs till fullo kunna 

genomföra sin helgplanering utan inskränkningar. Han blir då, utan någon som helst respittid, 

beordrad till ytterligare ett beredskapspass pga att den som skulle haft beredskap blivit sjuk. Han får 

alltså fortsätta sin beredskapstjänstgöring över hela helgen fram till måndag kl 07.00 och detta 

genererade inte någon som helst extra ersättning utöver vad det centrala avtalet för 

beredskapstjänstgöring innebar. 

 

Vi lever idag i en tid där mycket går ut på att hitta återhämtning och kvalitet i vårt dagliga liv och detta 

är ett levande exempel på att AG inte står upp för sina vackra ord. Extra ersättning kan inte ersätta den 

förlorade tiden med familjen men ändå ge en vink om att arbetet är viktigt och en visad uppskattning 

av arbetstagarens insats och med tanke på SKL:s storsatsning - ”Akttraktivitetsresan” borde detta vara 

en självklarhet att ta tag i? Hur ska SKL kunna hävda att man är en attraktiv arbetsgivare utan att 

tillgodose så elementära grundregler som att blir man beordrad att stå till arbets¬givarens förfogande 

under ett extra beredskapspass ska man också ha extra ersättning för detta! Mer grundläggande än så 

kan det väl inte bli? 

 

Jag hoppas att även Vision tar detta problem på allvar, vet inte hur många av de anslutna medlemmar 

som berörs (har ställt frågan till Vision men inte fått något svar) men för den enskilde medlemmen ÄR 

det ett problem. 

 

Låt mig hänvisa till lokalt träffat avtal gällande beredskapsersättning mellan Pacta och Jönköpings 

Energi Biogas AB som verkligen lyckat att få med det väsentliga i ett sådant avtal (det är bara att 

kopiera!). 

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår undertecknad förbundsmötet besluta: 

 

Att  reglerna kring beredskap tydliggörs och konkretiseras i en central avtalsskrivning 

Att  ersättning vid extra beordrad beredskapstjänstgöring regleras i centrala avtal och med 

rimliga ersättningsnivåer i likställdhet 

 

Förbundsmötet beslutade 

 

Att  reglerna kring beredskap tydliggörs och konkretiseras i en central avtalsskrivning 

 

Att  ersättning vid extra beordrad beredskapstjänstgöring regleras i centrala avtal och med 

rimliga ersättningsnivåer i likställdhet med vad som gäller för det lokala avtalet träffat 

mellan Pacta och Jönköpings Energi AB. 

 

Tillägg: 

 

Att  det ska gälla alla yrkesgrupper. 

 

Att bifalla motion72 och överlämna motionen för beredning inför fortsatt partsarbete och beredning 

 och prioritering inför kommande avtalsrörelse och förhandlingar. Motionen ges hög prioritet. 
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Motion nr 73. Extra ledighet vid klämdagar och innan aftnar 

Motionär: Annika Malmberg, Burlöv 

 

Jag vill att förbundet arbetar för att medlemmarna får extra ledighet på sk klämdagar och dagar innan 

aftnar ( ex. alla helgons afton, trettonhelgsafton etc. ) 

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår undertecknad 

 

Att  verka för lediga klämdagar 

Att  verka för ledighet innan aftnar. 

 

Förbundsmötet beslutade 

 

Att  verka för lediga klämdagar 

Att  verka för ledighet innan aftnar. 

Att  bifalla motion73 och överlämna motionen för beredning inför fortsatt partsarbete och 

beredning och prioritering inför kommande avtalsrörelse och förhandlingar. Motionen 

ges låg prioritet. 

 

 

Motion nr 74. Färdtidsersättning 

Motionär: Rickard Johansson, Vision Malmöavdelning 

 

Då man reser i tjänsten utanför normalarbetstid så erhåller man färdtidsersättning. I dag har 

arbetsgivare börjat ställa upp resepolicys som bland annat innehåller miljökrav på resandet. Många av 

dessa policys innebär en utökad restid för visionsmedlemmar. 

 

Som arbetstagare blir man beordrad att använda exempelvis tåg som alternativ till flyg. Beroende på 

var man bor i landet så varierar den utökade restiden. 

 

En relevant ersättning för detta resande skulle vara att de två första timmarna utanför normal arbetstid 

ersätts med färdtidsersättning och tiden därutöver ersätts med övertidsersättning. 

 

Då det sker ett ökat resande inom Europa så måste det rimligen även utgå ersättning vid dessa resor. 

 

Det är inte att förglömma att det är vår tid på jorden som används utanför oss arbetstagares kontroll. 

Att denna tid ersätts på ett relevant vis måste ansas vara av yttersta vikt. 

 

Arbetsdomstolens dom 1994 nr 39 innebär att om arbetstagaren inte har möjlighet att fritt få välja 

färdmedel på grund av att arbetsgivaren bestämt detta - och oavsett om arbetstagaren framför fordonet 

eller medföljer som passagerare - eller om arbetsgivaren beordrar arbetstagaren att företa en resa vid 

ett bestämt klockslag och på ett särskilt angivet sätt, anses det inte som resa på arbetstagarens fritid 

utan i stället ska resan utgöra verksamhet som är att jämställa med arbete åt arbetsgivaren. 

 

Ad-domen ovan behandlar resande utför ordinariearbetstid, men det skulle vara bättre och smidigare 

att ha ett kollektivavtal att falla tillbaka på. 

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår undertecknad 

 

Att  förbundsstyrelsen får i uppdrag att genast påbörja arbetet med förändring av 

kollektivavtalet så att man får en relevant ersättning vid resor i tjänsten såväl inom som 

utom landet 
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Att  ersättningen efter 2 timmars färdtid enkel resa betraktas som övertid och ersätts som 

sådan 

 

Förbundsmötet beslutade 

 

Att  förbundsstyrelsen får i uppdrag att genast påbörja arbetet med förändring av 

kollektivavtalet så att man får en relevant ersättning vid resor i tjänsten såväl inom som 

utom landet 

Att  ersättningen efter 2 timmars färdtid enkel resa betraktas som övertid och ersätts som 

sådan 

Att  bifalla den andra att-satsen i motion 74 och i denna del och överlämna motionen för 

beredning och prioritering inför kommande avtalsrörelse och förhandlingar. Motionen 

ges medelprioritet. 

 

 

Motion nr 75. Ersättning för restid utanför arbetstid 

Motionär: Carina Eriksson, Vision Landstingsavdelning i Norrbotten 

 

Restid utanför ordinarie arbetstid ersätts i dag ekonomiskt. Att ge ekonomisk kompensation för den 

trötthet man upplever, och som dessutom påverkar effektiviteten både under ordinarie arbetstid 

nästföljande dag/dagar och min fritid tycker inte jag är tillfredsställande. 

 

Med tanke på hur restid påverkar både arbete och fritid under kommande dagar skulle jag föreslå att 

restid utanför arbetstid ersätts med komptid, åtminstone till hälften, dvs en timme restid ger åtminstone 

0,5 tim komptid (vilket givetvis kan tas ut i pengar för den som så önskar). 

 

Dessutom är det ju så att vi ofta arbetar under restiden t ex svarar på mail, ringer tjänstesamtal, 

förbereder möten etc 

 

Därför föreslår jag 

 

att  förbundsstyrelsen arbetar för en förändring av ersättning för restid utanför arbetstid 

att  en sådan förändring inte påverkar övriga ersättningar eller månadslön 

 

Förbundsmötet beslutade 

 

Att     förbundsstyrelsen arbetar för en förändring av ersättning för restid utanför arbetstid 

Att      en sådan förändring inte påverkar övriga ersättningar eller månadslön 

Att  bifalla tredje och fjärde att-satsen i motion 75 och överlämna motionen för beredning 

och prioritering inför kommande avtalsrörelse och förhandlingar. Motionen ges hög 

prioritet. 

 

 

Motion nr 76. Semesterväxling 

Motionär: Kristin Lindgren med flera. 

 

Eftersom ersättningen per semesterdag är relativt låg anser vi att tiden hade vart mer värdefull 

Optimalt hade vart att kunna välja om man vill ha semesterersättningen i pengar eller tid/dagar. 

 

Utifrån ovanstående föreslår jag förbundsmötet besluta 

 

Att  ha valmöjligheten att omvandla semesterersättningen till tid. 
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Förbundsmötet beslutade 

 

Att     ha valmöjligheten att omvandla semesterersättningen till tid. 

Att  bifalla motion76 och överlämna motionen för beredning inför fortsatt partsarbete och 

beredning och prioritering inför kommande avtalsrörelse och förhandlingar. Motionen 

ges hög prioritet. 

 

 

Motion nr 78. Vad hände sen? Och Varför är Vision så osynligt? 

Motionär: Kerstin Hansen, Öjebyns hälsocentral, Norrbottens läns landsting 

 

För en tid sedan i våras så hade vi ett möte här på Hälsocentralen med Vision, Kent Ögren, Chefen för 

primärvården Eva-Lena Holmkvist och Ylva Sundkvist för att visa på vad vi läkarsekreterare gör här 

på hälsocentralen. 

 

Mötet kom till för att synliggöra sekreterarna och vad vi kan göra, RAK. 

 

Vad hände sen? 

 

Vi har ingenting hört vare sig från Vision eller Kent Ögren eller Jan Lundberg. 

 

Varför är Vision så tillbakadraget och tyst som fackförening? 

 

Om man jämför Vision med andra fackförbund så är dom andra betydligt aggressivare/framåt när det 

gäller att tillvarata medlemmarnas intressen. Jag tänker då på Vårdförbundet och Kommunal. 

 

Vi har en gång tidigare skrivit till Jan Lundberg med begäran om högre lön, att vi läkarsekreterare i 

Norrbotten skulle prioriteras, men inget resultat i lönekuvertet. 

 

I dagsläget så finns ingen utbildning till läkarsekreterare/medicinsk sekreterare. Detta innebär att när 

40 och 50-talisterna går i pension så blir det en stor brist på läkarsekreterare. 

 

I och med att det är brist på utbildade läkarsekreterare så borde lönen stiga mer än vad den gör med 

dessa så kallade ”potter”. 

 

Här handlar det om tillgång och efterfrågan. Därför är det av största vikt att Vision är mera framåt och 

krävande gentemot arbetsgivaren. 

 

Det är enda sättet att få mera i lön för oss läkarsekreterare. De så kallade potterna är inget att hoppas 

på då man dessutom vill ha en lönespridning på 5 %. Detta innebär att några kommer att bli utan 

löneförhöjning. 

Därför föreslår jag  

 

att  förbundsstyrelsen aktivt arbetar för att lyfta fram läkarsekreterarna i löneprocessen. 

 

Förbundsmötet beslutade 

 

Att      förbundsstyrelsen aktivt arbetar för att lyfta fram läkarsekreterarna i löneprocessen. 

Att  med hänvisning till ovanstående att-sats överlämna motionen för beredning och 

prioritering inför kommande avtalsrörelse och förhandlingar. Motionen ges låg 

prioritet. 
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Motion nr 79. Begränsa antal arbetsdagar i en följd och utöka veckovilan 
Motionär: Pernilla Kanderud, Vision Göteborg 

 

I dag är det möjligt att lägga schema med sju arbetsdagar i en följd. Ur ett arbetsmiljömässigt 

perspektiv kan detta vara en oerhört slitsam period för många medlemmars hälsa och välbefinnande. 

Jag vill att det skall vara möjligt att välja om man vill arbeta max fem eller max sju dagar i en följd. 

 

Idag är veckovilan i genomsnitt 36 timmar sammanhängande per sjudagarsperiod, vilket kan upplevas 

som kort med många sammanhängande arbetspass. Jag vill att man utökar den tiden till 48 timmar i 

samband med sju sammanhängande arbetsdagar. 

 

Jag föreslår förbundsmötet 

 

Att  fatta beslut om att ta med detta, i de kommande förhandlingarna med arbetsgivaren, i 

syfte att nå en överenskommelse 

 

Förbundsmötet beslutade 

 

Att      fatta beslut om att ta med detta, i de kommande förhandlingarna med arbetsgivaren, i 

syfte att nå en överenskommelse 

 

att  bifalla motion79 och överlämna motionen för beredning inför fortsatt partsarbete och 

beredning och prioritering inför kommande avtalsrörelse och förhandlingar. Motionen 

ges låg prioritet. 

 

 

Motion nr 83. Förkortad arbetstid inom kommuner och landsting. 

Motionär: Peter Ristikartano, Vision Arboga 075 

 

Visions medlemmar inom energiområdet har haft 54 timmars arbetstidsförkortning per år sedan år 

2004. Denna arbetstidsförkortning bör spridas även till andra avtalsområden inom Vision. Fördelen 

med arbetstidsförkortning är att man orkar bättre på arbetet, effektiviteten per arbetad timme kan öka 

och att möjligheterna till personlig utveckling utanför arbetet förbättras. En automatisering av 

processerna inom Visions arbetsområden borde också leda till att det behövs färre arbetade timmar för 

att uppnå samma resultat. Dessa effektiviseringsvinster bör främst gagna Visions medlemmar. 

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår undertecknad 

 

Att  Vision förhandlar fram en arbetstidsförkortning i kommuner och landsting i linje med 

Visions avtal inom energiområdet 

 

Förbundsmötet beslutade 

 

Att   Vision förhandlar fram en arbetstidsförkortning i kommuner och landsting i linje med 

Visions avtal inom energiområdet 

 

Att  bifalla motion 83 och överlämna motionen för beredning inför fortsatt partsarbete och 

 beredning och prioritering inför kommande avtalsrörelse och förhandlingar. Motionen 

ges hög prioritet.  

 

 

 


