
 

Förbundsmötet 2018 
Utskott nummer 8 - Samhälle 

Datum 
2018-09-28 
 
Sida 1 

 

Motion med förslag Förbundsstyrelsen föreslår 
förbundsmötet besluta 

Utskottets betänkande Förbundsmötet beslutade 

Motion nr 49; Krav på kollektivavtal i 
offentliga upphandlingar. 
 
Motionär: Sonia Koppen, Vision 
Göteborg 
 
att   Vision ska verka för en lagändring 

som möjliggör att vi kan ställa krav 
på kollektivavtal vid offentlig 
upphandling. 

 
 

 
 
 
att avslå motionen 
 

 
Utskottet bifaller FS förslag  
 
 
 
 

 
Enligt utskottets förslag, dvs. 
 
att avslå motionen 
 

Motion nr 50: Situationen för fackliga 
förtroendemän/arbetsgivarens 
kompetens. 
 
Motionär: Annica Sundin på uppdrag av 
Stockholms läns landsting, Region 
Uppsala, Landstinget Sörmland, 
Landstinget Kalmar län, Region Halland, 
Landstingsavdelningen Värmland, Region 
Västmanland, Region Gävleborg, Region 
Västernorrland, Västerbottens läns 
landsting. 
 
att   Förbundet initierar en diskussion 

med SKL för att skapa en gemensam 
utbildning av chefer i syfte att 
certifiera ledarskapet med avseende 
på arbetsmiljö och arbetsrätt inom 
offentlig verksamhet. 

 
 
 
 
att  avslå motionens första och  
       andra att-satser  
 
att  anse motionens tredje att-sats  
       besvarad 
 

 
 
Utskottet bifaller FS förslag  
 
 

 
 
Enligt utskottets förslag, dvs. 
 
att  avslå motionens första och   
       andra att-satser  
 
att  anse motionens tredje att-sats  
       besvarad 
 



Datum 
2018-09-28 
 
Sida 2 

 

Motion med förslag Förbundsstyrelsen föreslår 
förbundsmötet besluta 

Utskottets betänkande Förbundsmötet beslutade 

 
att   Förbundet verkar för att en 

överenskommelse med 
arbetsgivarorganisationen att en 

        utbildning/certifiering enligt ovan 
ska vara obligatorisk. 

 
att   Förbundet med kraft agerar för att 

klargöra facklig förtroendemans 
juridiska ställning i syfte att 
förhindra negativ särbehandling och 
kränkningar 

Motion nr 51: Vision fullvärdig medlem 
i PTK. 
 
Motionär: Magnus Sällström, Vision 
vårdföretagarna 
 
att Förbundsstyrelsen ansöker om 
medlemskap i PTK för att samverka och 
påverka för privatanställda 
Visionmedlemmars räkning. 

 
 
att bifalla motionen 

Motionen direktbehandlades av 
förbundsmötet   
 

 
 
att  Förbundsstyrelsen ansöker om  
       medlemskap i PTK för att  
       samverka och påverka för  
       privatanställda Visions- 
       medlemmars räkning. 
 

Motion nr 52: Vinster i välfärden. 
 
Motionär: Sonia Koppen, Vision 
Göteborg 
 
att Vision ska inta en neutral hållning i 
frågan om vinster i välfärden. 
 

att avslå motionen 
 

Utskottet bifaller FS förslag  
 
Tilläggsyrkande 
 
att  Vision aktivt ska verka för en   
       god kvalitet i välfärden med  
       trygga anställningsvillkor och  
       en god löneutveckling för de  
       anställda oavsett organisations-  
      form. 

Enligt utskottets förslag, dvs. 
 
att avslå motionen 
 
att  Vision aktivt ska verka för en   
       god kvalitet i välfärden med  
       trygga anställningsvillkor och  
       en god löneutveckling för de  
       anställda oavsett organisations- 
       form. 



Datum 
2018-09-28 
 
Sida 3 

 

Motion med förslag Förbundsstyrelsen föreslår 
förbundsmötet besluta 

Utskottets betänkande Förbundsmötet beslutade 

Motion nr 53: Vision måste hålla sig 
neutrala till vinster i välfärden. 
 
Motionär: Britta Eriksson, Vision 
Göteborg 
 
att med hänvisning till ovanstående 
föreslår undertecknad att förbundsmötet 
slår fast att Vision ställer sig neutral vad 
gäller vinster i välfärden. 

 
att avslå motionen 
 

Utskottet bifaller FS förslag  
 
Tilläggsyrkande 
 
att  Vision aktivt ska verka för en   
       god kvalitet i välfärden med  
       trygga anställningsvillkor och  
       en god löneutveckling för de  
       anställda oavsett organisations- 
       form. 

Enligt utskottets förslag, dvs. 
 
att avslå motionen 
 
att  Vision aktivt ska verka för en   
       god kvalitet i välfärden med  
       trygga anställningsvillkor och  
       en god löneutveckling för de  
       anställda oavsett organisations- 
       form. 

Motion nr 54: Vision ska ta tydlig 
ställning för strejkrätten. 
 
Motionär: Sonia Koppen, Vision 
Göteborg 
 
att Vision i media och i kontakten med 
andra förbund och beslutsfattare tydligt 
tar ställning för strejkrätten 
 
att Vision i media och i kontakten med 
andra förbund och beslutsfattare tydligt 
tar ställning för alla förbunds rätt att 
teckna kollektivavtal 

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

 
Utskottet bifaller FS förslag  
 
Tilläggsyrkande 
 
att  Vision verkar för att förhindra  
       arbetsgivare att teckna  
       kollektivavtal med sämre  
       villkor än vad som är gängse på 
       svensk arbetsmarknad 
   

 
Enligt utskottets förslag, dvs. 
 
att bifalla första att-satsen samt 
 
att avslå andra att-satsen 
 
att Vision verkar för att förhindra  
      arbetsgivare att teckna  
      kollektivavtal med sämre  
      villkor än vad som är gängse på  
      svensk arbetsmarknad 
 

 
 
 


