
 

Förbundsmötet 2018 
Utskott nummer 4 – Hållbart engagemang 

Datum 
2018-09-29 
 
Sida 1 

 

Motion med förslag 
Förbundsstyrelsen föreslår 
förbundsmötet besluta Utskottets betänkande 

Förbundsmötet beslutade 

Motion nr 15: Avsaknad av 
dokumentationsmöjligheter 
som förtroendevald i 
Vision 
 
Motionär: Malin Eriksson Söderlund, 
Vision Region Örebro län 
Följande avdelningar antar den också 
som sin egen: Stockholms läns 
landsting, 
Region Uppsala, Region Kronoberg, 
Landstinget i Kalmar län, Region 
Skåne, 
Region Halland, Västra 
Götalandsregionen, 
Landstingsavdelningen Värmland, 
Region Västmanland, Region 
Gävleborg, Region Västernorrland, 
Västerbottens läns 
Landsting 
 
att Vision erbjuder ett 

ärendesystem som 
förtroendevalda har möjlighet 
att dokumentera i 

 
 
 
 
 

 
att bifalla motionen 
 

 
Motionen direktbehandlades av 
förbundsmötet 

 
att bifalla motionen dvs. 
 
att Vision erbjuder ett 

ärendesystem som 
förtroendevalda har möjlighet 
att dokumentera i 

 
 



Datum 
2018-09-29 
 
Sida 2 

 

Motion med förslag 
Förbundsstyrelsen föreslår 
förbundsmötet besluta Utskottets betänkande 

Förbundsmötet beslutade 

Motion nr 16: En bra facklig 
arbetsmiljö 
 
Motionär: Christina Flodén, Vision 
Region Jönköpings län 
 
att  se över reglerna och göra 

förbättringar och ge rätt 
förutsättningar för en hållbar 
facklig arbetsmiljö för våra 
förtroendevalda. 

 

 
 
att  avslå motionen 
 

 
 
Utskottet bifaller motionärens 
förslag 
 

 
 
Enligt utskottet, dvs. 
 
att se över reglerna och göra 

förbättringar och ge rätt 
förutsättningar för en hållbar 
facklig arbetsmiljö för våra 
förtroendevalda. 

 
 

Motion nr 17: En positiv möjlighet 
- till gagn 
för medlemmar och det lokala 
arbetet inom Vision 
 
Motionär: Britt-Marie Hellström, 
Vision Västra Götalandsregionen 
 
att  Vision anställer/tillhandahåller 

Föreningskonsulenter, som vid 
behov bokas av styrelser 

att antalet Föreningskonsulenter 
ska finnas i proportion till 
antalet styrelser 

 
 
 
 

 
 
 
 
att avslå motionen 
 

 
 
Utskottet bifaller FS förslag. 
 
 

 
 
Enligt utskottet, dvs. 
 
att avslå motionen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Datum 
2018-09-29 
 
Sida 3 

 

Motion med förslag 
Förbundsstyrelsen föreslår 
förbundsmötet besluta Utskottets betänkande 

Förbundsmötet beslutade 

 
Motion nr 18: Ett förbättrat stöd 
för förhandlande förtroendevalda 
 
Motionär: Magnus Sällström, Vision 
vårdföretagarna (Stockholm) 
 
att stärka förbundets Resurscenters 

roller, med fler jurister 
exempelvis, för att tydliggöra 
stöd för förtroendevalda med 
fullmakt eller mandat att 
förhandla individ- eller 
organisationsförändringar. 
 

att lägga upp digitaliserade 
hänvisningar till rättskällor och 
rättspraxis i form av exempelvis 
AD-domar, propositioner eller 
delar av dessa där 
arbetsrättslagar ger en inblick 
till hur tolkning ursprungligt 
gjorts. Likväl som förbundets 
egna AD-tvister oavsett utgång 
 

att understödja så att även Vision 
Direkt, Chefdirekt kan slussa 
vidare vid förtroendevalda med 
förhandlingsmandat till “second 
line” för att kunna ge 
enhetligare råd utifrån ett större 
behov av att kunna direkt 

 
 
 
 
 
att  avslå motionens första och 

andra att-satser 
att anse motionens tredje och 

fjärde att-satser besvarade 
 

 
 
Utskottet bifaller motionärens 
förslag. 
 

 
 
Enligt utskottet, dvs. 
 
 
att stärka förbundets Resurscenters 

roller, med fler jurister 
exempelvis, för att tydliggöra 
stöd för förtroendevalda med 
fullmakt eller mandat att 
förhandla individ- eller 
organisationsförändringar. 
 

att lägga upp digitaliserade 
hänvisningar till rättskällor och 
rättspraxis i form av exempelvis 
AD-domar, propositioner eller 
delar av dessa där 
arbetsrättslagar ger en inblick 
till hur tolkning ursprungligt 
gjorts. Likväl som förbundets 
egna AD-tvister oavsett utgång 
 

att understödja så att även Vision 
Direkt, Chefdirekt kan slussa 
vidare vid förtroendevalda med 
förhandlingsmandat till “second 
line” för att kunna ge 
enhetligare råd utifrån ett större 
behov av att kunna direkt 
diskutera rättskällor och eller 
rättshänvisningar. 



Datum 
2018-09-29 
 
Sida 4 

 

Motion med förslag 
Förbundsstyrelsen föreslår 
förbundsmötet besluta Utskottets betänkande 

Förbundsmötet beslutade 

diskutera rättskällor och eller 
rättshänvisningar. 

 
att förbundets jurister i större 

omfattning kan ge en kortfattad 
inblick i hur rättshänvisning och 
rättspraxis genomförs utifrån ett 
juridiskt scenario vid förbundets 
arbetsrättsliga utbildningar nivå 
fortsättning och fördjupning 

 

att förbundets jurister i större 
omfattning kan ge en kortfattad 
inblick i hur rättshänvisning och 
rättspraxis genomförs utifrån ett 
juridiskt scenario vid förbundets 
arbetsrättsliga utbildningar nivå 
fortsättning och fördjupning 

 

Motion nr 19: Få bättre 
förutsättningar för att 
utföra uppdraget i centrala 
avtalsgruppen 
 
Motionär: Christina Flodén, Vision 
Region Jönköpings län 
 
att förtroendevalda med centrala 

uppdrag t ex avtalsgruppen ska 
ges ekonomiska förutsättningar 
så att uppdraget även kan 
innehålla fysiska möten med 
medlemmar, andra 
förtroendevalda och styrelser. 

att förbundsstyrelsen är klara med 
sitt förslag inför att nästa 
avtalsgrupp startar. 

 
 
 

 
 
 
 
att  avslå motionen 
 

 
 
Utskottet bifaller FS förslag. 
 
 

 
 
Enligt utskottet, dvs. 
 
att avslå motionen 
 



Datum 
2018-09-29 
 
Sida 5 

 

Motion med förslag 
Förbundsstyrelsen föreslår 
förbundsmötet besluta Utskottets betänkande 

Förbundsmötet beslutade 

Motion nr 20: Förtroendevaldas 
Löneutveckling 
 
Motionär: Annica Sundin på uppdrag 
av Landstingsavdelningen Värmland, 
Stockholms läns landsting, Region 
Uppsala, Landstinget Sörmland, 
Landstinget i Kalmar län, Region 
Halland, Region Västmanland, 
Region Gävleborg, Region 
Västernorrland, Region Väster-
norrland, Västerbottens läns 
landsting, Landstingsavdelningen 
Dalarna 
 
att Förbundsstyrelsen får i uppdrag 

att initiera en kontrollfunktion 
med uppgift att aktivt 
kontrollera efterlevnaden i våra 
avtal med avseende på att alla, 
även fackliga ombud garanteras 
lönerevision enligt den avtalade 
samtalsmodell som beskrivs i 
HÖK (personlig lön, 
överenskommen i dialog med 
arbetsgivaren)  

att i löneavtalet särskilt poängteras 
vikten av facklig representation 
och att dessa ombud aktivt 
prioriteras för att erhålla skälig 
löneutveckling där hänsyn tas 

 
 
 
 
 
att  avslå motionen 
 
att uppdra till förbundsstyrelsen 

att se till att kansliet ger 
individuellt stöd till de 
förtroendevalda som 
upplever att de missgynnas 
lönemässigt på grund av sitt 
fackliga uppdrag 

 

 
Utskottet bifaller FS förslag 
med justering i andra att-satsen 
med följande lydelse 
 
 
 
att uppdra till förbundsstyrelsen    
      att se till att kansliet ger    
      individuellt stöd till de  
      förtroendevalda som upplever  
      att de missgynnas lönemässigt 
      på grund av sitt fackliga  
      uppdrag med tex en  
      handlingsplan som kan  
      användas i dessa situationer. 

 
 
Enligt utskottet, dvs. 
 
 
att avslå motionen 
 
att uppdra till förbundsstyrelsen    
      att se till att kansliet ger    
      individuellt stöd till de  
      förtroendevalda som upplever  
      att de missgynnas lönemässigt  
      på grund av sitt fackliga  
      uppdrag med tex en  
      handlingsplan som kan  
      användas i dessa situationer. 



Datum 
2018-09-29 
 
Sida 6 

 

Motion med förslag 
Förbundsstyrelsen föreslår 
förbundsmötet besluta Utskottets betänkande 

Förbundsmötet beslutade 

till den speciella roll och 
kompetens dessa besitter. 

Motion nr 21. Gemensamma 
målbilder 
 
Motionär: Annica Sundin på uppdrag 
av Stockholms läns landsting, Region 
Uppsala, Landstinget i Sörmland, 
Landstinget i Kalmar län, Region 
Halland, Västra 
Götalandsregionen, 
Landstingsavdelningen Värmland, 
Region Örebro län, Region 
Gävleborg, Västerbottens läns 
landsting, Landstingsavdelningen 
Dalarna 
 
att Vision tar fram ett 

arbetsmaterial att underlätta 
arbetet med våra gemensamma 
målbilder utifrån våra styrande 
dokument 

 

 
 
att  bifalla motionen 
 

 
 
Motionen direktbehandlades av 
förbundsmötet 
 

 
 
att bifalla motionen, dvs. 
 
 
att Vision tar fram ett 

arbetsmaterial att underlätta 
arbetet med våra gemensamma 
målbilder utifrån våra styrande 
dokument 

 
 
 
 

 

Motion nr 22: Halv medlemsavgift 
för 
styrelseledamöter i klubbar och 
avdelningar 
 
Motionär: Mikael Astner, KFS 
klubbsamling (Göteborg) 
 

 
 
att  avslå motionen 
 

Motionen direktbehandlades av 
förbundsmötet 

 
 
att  avslå motionen 
 



Datum 
2018-09-29 
 
Sida 7 

 

Motion med förslag 
Förbundsstyrelsen föreslår 
förbundsmötet besluta Utskottets betänkande 

Förbundsmötet beslutade 

att  bifalla motionen om halv 
medlemsavgift för 
styrelseledamöter i klubbar och 
avdelningar 

 
Motion nr 23: Hjärtefråga Chef 
 
Motionär: Ritva Rådefalk, Vision 
Mariestad avd 055, Seija Jokela, 
Vision Skövde 
avd 054 
 
att Förbundsstyrelsen får i uppdrag 

att tillsätta en central resurs som 
är sammankallande och som 
arbetar tillsammans med 
ombudsmännen för chefer i den 
sju regionerna. 

 
 

 
 
 
 
att  anse motionen besvarad 
 

 
Motionen direktbehandlades av 
förbundsmötet 

 
 
 
 
att  anse motionen besvarad 
 

Motion nr 24: Stötta ensamarbete 
 
Motionär: Kamilla Lantz, Vision 
Stockholms stad 
 
att  Vision gör ensamarbete till ett 

fokusområde både i 
kansliorganisation och inom 
avdelningar och klubbar för att 
synliggöra dessa medlemmar 
som utgör en värdefull resurs på 
arbetsplatserna. 

 
 
 
att  avslå första att-satsen 
att  bifalla andra att-satsen 
 

 
Utskottet bifaller FS förslag 
 

 
Enligt utskottets förslag, dvs. 
 
att  avslå första att-satsen 
att  bifalla andra att-satsen 
 



Datum 
2018-09-29 
 
Sida 8 

 

Motion med förslag 
Förbundsstyrelsen föreslår 
förbundsmötet besluta Utskottets betänkande 

Förbundsmötet beslutade 

att ensamarbetande medlemmar får, 
både centralt och lokalt i 
förbundet, stöd för att ta plats 
och stöd till gemenskap och 
utveckling i enlighet med vår 
framtidsidé och värdegrund. 

 
 
 
 
Motion nr 25: Vision behöver 
återigen tala om 
organisering! 
 
Motionär: Kamilla Lantz, Charles 
Smalldridge-Virgo, Torbjörn 
Andersson, Vision Stockholms stad 
 
att en revision sker av 

styrdokumentet ”Vi är Vision” 
där ordet organisering används 
och får ett centralt fokus i den 
modell som ”Ställa frågan”, 
”Närvaro” och ”Inflytande” 
utgör. 

att ordet ”organisering” alternativt 
”medlemsorganisering” används 
i högre utsträckning alternativt 
rentav ersätter ordet 
”rekrytering” i Visions externa 
kommunikation. 

 

 
 
 
 
 
att  avslå första att-satsen 
 
att anse andra att-satsen 

besvarad 

 
 
 
 
 
Utskottet bifaller motionärens 
förslag. 
 

 
 
 
 
 
att  avslå första att-satsen 
 
att ordet ”organisering” alternativt 

”medlemsorganisering” används 
i högre utsträckning alternativt 
rentav ersätter ordet 
”rekrytering” i Visions externa 
kommunikation. 



Datum 
2018-09-29 
 
Sida 9 

 

Motion med förslag 
Förbundsstyrelsen föreslår 
förbundsmötet besluta Utskottets betänkande 

Förbundsmötet beslutade 

Motion nr 26: Vision växer 
 
Motionär: Ritva Rådefalk, Vision 
Mariestad avd 055 och Seija Jokela, 
Vision Skövde avd 054 
 
att ge Förbundsstyrelsen i uppdrag 

att utreda och säkerhetsställa 
resurser som behövs på våra 
Center för att möta upp behoven 
när vi nu ökar antalet 
medlemmar. 

 

 
 
 
 
 
 
att anse motionen besvarad 
 

Utskottet bifaller motionärens 
förslag med tilläggen 
 
att uppdraget även inkludera en 

utredning av hur centrala 
stödet från förbundet ser ut 
och att i det se över vilka 
resurser som behövs. 
 

att  detta ska rapporteras till 
Förbundsmötet 2020. 

 
 
  

 
Enligt utskottets förslag, dvs. 
 
att ge Förbundsstyrelsen i uppdrag 

att utreda och säkerhetsställa 
resurser som behövs på våra 
Center för att möta upp behoven 
när vi nu ökar antalet 
medlemmar. 

 
att uppdraget även inkludera en 

utredning av hur centrala stödet 
från förbundet ser ut och att i det 
se över vilka resurser som 
behövs. 
 

att  detta ska rapporteras till 
Förbundsmötet 2020. 

 
    

 


