Förbundsmötet 2018
Utskott nummer 6 - Lön

Datum
2018-09-28
Sida 1

Motion med förslag

Förbundsstyrelsen föreslår
förbundsmötet besluta

Utskottets betänkande

Förbundsmötet beslutade

Motion nr 35 Centrala löneavtal 1
Motionär: Eva Fagerhem, Vision
Enskede–Årsta–Vantör, Vision
Stockholms stad.

Utskottet bifaller FS förslag

Enligt utskottets förslag, dvs.
att avslå motionen

att avslå motionen
att Vision hädanefter tecknar centrala
löneavtal med angivna lägstanivåer
på individuell nivå samt
säkerställer att dessa avtal medför
en större reallöneökning än vad
som har varit fallet de senaste åren
Motion nr 36 Centrala löneavtal 2
Motionär: Roger Ahlér, Vision Blekinge
landstingsavdelning 115
att Vision hädanefter tecknar centrala
löneavtal med angivna lägstanivåer
samt säkerställer att dessa avtal
medför en större reallöneökning än
vad som har varit fallet de senaste
åren

Utskottet bifaller FS förslag
att avslå motionen

Enligt utskottets förslag, dvs.
att avslå motionen

Motion med förslag

Förbundsstyrelsen föreslår
förbundsmötet besluta

Utskottets betänkande

Förbundsmötet beslutade

Motion nr 37 Förtroendevaldas
påverkan i avtalsrörelsen
Motionär: Sonia Koppen, Vision
Göteborg
att avtalsgruppen får i uppdrag att utse
en delegation som tillsammans med
tjänstemännen träffar SKL och
förhandlar fram våra olika avtal
att förbundsstyrelsen, om avtalsgruppen är enig, är bunden att följa
deras förslag

Utskottet bifaller FS förslag
att avslå motionen samt

att avslå motionen samt

att uppdra till förbundsstyrelsen
att utarbeta effektivare
metoder för kommunikation
och samverkan med
förtroendevalda och
medlemmar i syfte att öka
möjligheten till inflytande i
förbundets avtalsarbete.

att uppdra till förbundsstyrelsen
att utarbeta effektivare
metoder för kommunikation
och samverkan med
förtroendevalda och
medlemmar i syfte att öka
möjligheten till inflytande i
förbundets avtalsarbete.

Motion nr 38 Kontrollfunktion för
lönekartläggning
Motionär: Sonia Koppen, Vision
Göteborg

Enligt utskottets förslag, dvs.

Motionen direktbehandlades av
förbundsmötet
att Vision ska driva frågan om att
det ska inrättas en fristående
instans som får i uppgift att
kontrollera kvaliteten på
lönekartläggningarna.
Vi vill dessutom att denna
instans ska kunna återremittera
de lönekartläggningar som ej
fyller kvalitetsmåttet

att bifalla motionen

att Vision ska driva frågan om att det
ska inrättas en fristående instans
som får i uppgift att kontrollera
kvaliteten på lönekartläggningarna.
Vi vill dessutom att denna instans
ska kunna återremittera de
lönekartläggningar som ej fyller
kvalitetsmåttet

Datum
2018-09-28
Sida 2

Motion med förslag

Förbundsstyrelsen föreslår
förbundsmötet besluta

Motion nr 39 Mjukvara för
jämställda löner
Motionär: Roger Ahlér, Vision Blekinge
landstingsavdelning 115

Utskottets betänkande

Förbundsmötet beslutade

Motionen direktbehandlades av
förbundsmötet
att

att

avslå motionen

avslå motionen

att Vision framkräver en dylik åtgärd
av arbetsgivarna för att komma till
rätta med
löneskillnaderna.
Motion nr 40. Resultatbaserade
lönekriterier
Motionär: Bengt Franzino, Vision
Göteborg

Utskottet bifaller FS förslag
att avslå motionen

Enligt utskottets förslag, dvs.
att avslå motionen

att i första hand driva frågan i nästa
lönerörelse mot arbetsgivare om att
få in en skrivning om detta i bilaga
1 § 1.
att i andra hand få till en ändring till
resultatbaserade lönekriterier i
bilaga 5

Datum
2018-09-28
Sida 3

Motion med förslag

Förbundsstyrelsen föreslår
förbundsmötet besluta

Motion nr 41. Stöd i att få till så bra
lokala kollektivavtal som möjligt
Motionär: Sonia Koppen, Vision
Göteborg

Utskottets betänkande

Utskottet bifaller FS förslag

Enligt utskottets förslag, dvs.
att avslå motionen

att avslå motionen
Tilläggsyrkande:
ge förbundsstyrelsen i uppdrag att ta
fram en digital lösning där
lokalavdelningar/klubbar kan lägga
in lokala avtal.

att Vision inrättar en funktion som får
till uppgift att hålla koll på de
lokala kollektivavtal vi tecknar
inom strategiskt viktiga frågor.

Förbundsmötet beslutade

samt
att ge förbundsstyrelsen i uppdrag
att ta fram en digital lösning
där lokalavdelningar/klubbar
kan lägga in lokala avtal.

att samma funktion får i uppgift att ge
råd vid tecknandet av lokala
kollektivavtal.
Motion nr 42. Utred den individuella
lönesättningen
Motionär: Johanna Lagerberg och
Kristian Schultz, Vision Göteborg

Utskottet bifaller FS förslag

Enligt utskottets förslag, dvs.
att avslå motionen

att avslå motionen
att förbundsstyrelsen utreder hur
löneutveckling och arbetsmiljö
påverkats av den individuella
lönesättningen jämfört med
tidigare lönemodeller.
att förbundsstyrelsen utreder hur den
individuella lönesättningen
påverkar den fackliga
organiseringen och rekryteringen
av förtroendevalda.
Datum
2018-09-28
Sida 4

Motion med förslag

Förbundsstyrelsen föreslår
förbundsmötet besluta

Motion nr 43. Återkoppling från
avtalsarbetet
Motionär: Annica Sundin på uppdrag av
Stockholms läns landsting, Region
Uppsala, Landstinget Sörmland,
Landstinget i Kalmar, Region Skåne,
Region Halland, Västra Götalandsregionen, Landstingsavdelningen
Värmland, Region Örebro län, Region
Gävleborg, Region Västernorrland,
Västerbottens läns
landsting, Landstingsavdelningen
Dalarna

Utskottets betänkande

Utskottet bifaller FS förslag.

Förbundsmötet beslutade

Enligt utskottets förslag, dvs.
att avslå motionen

att avslå motionen

att de som arbetar med avtalsrörelser
gör en skriftlig återkoppling i
rapportform där man återkopplar
till respektive avtalsforum samt till
motionär hur man omhändertaget
motioner som gått till avtalsgruppen

Datum
2018-09-28
Sida 5

