
 

Förbundsmötet 2018 
Utskott nummer 9 Utbildning 

Datum 
2018-09-29 
 
Sida 1 

 

 

Motion med förslag Förbundsstyrelsen föreslår 
förbundsmötet besluta 

Utskottets betänkande Förbundsmötet beslutade 

Rapport:  
6 övergripande principer för ett 
utbildningsstöd i världsklass 

 
 
att   godkänna de sex 

övergripande principerna 
för Visions utbildningsstöd 
och ge förbundsstyrelsen i 
uppdrag att i enlighet med 
dessa fortlöpande utveckla 
utbildningsverksam-heten. 

 

Utskottet bifaller FS förslag  
 
samt 
 
att  tillsätta en referensgrupp för  
       utbildningsenheten likvärdig den  
       arbetsgrupp som utarbetat de  
       övergripande principerna. 
 
att  det avsätts tillräckliga resurser för att  
       förverkliga de övergripande  
       principerna. 
 
att   årsredovisningar fram till nästa  
        ordinarie förbundsmöte ska innehålla 
        separat uppföljning om arbetet med  
        att förverkliga de övergripande  
        principerna. 
 
att   ordet ”världsklass” ersätts med ”som  
        gör skillnad”. 
 

Enligt utskottets förslag, dvs 
 
att bifalla förbundsstyrelsens 
förslag  
 
samt 
 
att  tillsätta en referensgrupp för  
       utbildningsenheten likvärdig  
       den arbetsgrupp som utarbetat  
       de övergripande principerna. 
 
att  det avsätts tillräckliga resurser  
       för att förverkliga de  
       övergripande principerna. 
 
att  årsredovisningar fram till  
       nästa ordinarie förbundsmöte  
       ska innehålla separat  
       uppföljning om arbetet med  
       att förverkliga de  
       övergripande principerna. 
 
att   ordet ”världsklass” ersätts  
        med ”som gör skillnad”. 
 



 

Datum 
2018-09-29 
 
Sida 2 

 

Motion med förslag Förbundsstyrelsen föreslår 
förbundsmötet besluta 

Utskottets betänkande Förbundsmötet beslutade 

Motion nr 55: Antalet 
utbildningsplatser 
 
Motionär: Sonia Koppen, Vision 
Göteborg 
 
att  förbundsmötet beslutar att  
       utbildningsplatser per region  
       fördelas lika utefter antalet  
       förtroendevalda 
 
att  Vision arbetar för att alla  
       förtroendevalda ska  
       erbjudas relevant utbildning  
       inom 6 månader. 

 
 
 
 
 
att  avslå den första att-satsen  
       med hänvisning till det  
       fortsatta arbetet utifrån   
       förbundsstyrelsens förslag  
       till övergripande principer  
       för Visions utbildningsstöd 
 
att   anse den andra att-satsen  
        besvarad 

 
 
Utskottet bifaller FS förslag  
 
samt 
 
att   intentionerna i motionen  
        omhändertas av referensgruppen för  
        det fortsatta arbetet med de  
        övergripande principerna. 

 
 
Enligt utskottets förslag, dvs. 
 
 
att  avslå den första att-satsen med  
       hänvisning till det fortsatta  
       arbetet utifrån  förbunds- 
       styrelsens förslag till  
       övergripande principer för   
       Visions utbildningsstöd 
 
att   anse den andra att-satsen  
        besvarad 
 
samt 
 
att   intentionerna i motionen  
        omhändertas av referens- 
        gruppen för det fortsatta  
        arbetet med de övergripande  
        principerna. 

Motion nr 56: Arbetsmiljö – 
hälsokunskap 
 
Motionär: Marie Pantzar, 
Jönköpingsavdelningen 
 
att   Vision skall ha egna utbildningar i 

hälsofrämjande arbetsmiljö för att 
våra medlemmar skall kunna driva 
hälsorelaterade avtal. 

 
 
 
 
 
att avslå motionen 

 
 
 
Utskottet bifaller FS förslag  
 

 
 
 
Enligt utskottets förslag, dvs. 
 
att avslå motionen 
 
 



 

Datum 
2018-09-29 
 
Sida 3 

 

Motion med förslag Förbundsstyrelsen föreslår 
förbundsmötet besluta 

Utskottets betänkande Förbundsmötet beslutade 

 
att   Vision definierar mera tydligt vad 

innebär hälsa för medlemmarna i 
Vision och arbetar fram ett 
kunskapsunderlag i hälsofrågor. 

 
Motion nr 57: Bidra till ökad 
arbetsmarknadskunskap hos 
skolelever 
 
Motionär: Charles Smalldridge Virgo, 
Vision Stockholms stad 
 
att   ge förbundsstyrelsen i uppdrag att 

undersöka hur Vision skulle kunna 
bidra till att öka skolelevers 
kunskap om arbetsmarknaden, 
kollektivavtal och facket 

 

 
 
 
 
 
 
att anse motionen besvarad 
 

 
 
 
Motionen direktbehandlades av 
förbundsmötet   
 

 
 
 
 
 
 
att anse motionen besvarad 
 

Motion nr 58: E-utbildning etnisk 
mångfald  
 
Motionär: Mariela Ferré Hofman, Fanny 
Born, Mojtaba Ghafari, 
Malmöavdelningen, Hamdi Goxhuli 
Landskrona avdelningen Yllka Sfishta, 
Båstadsavdelningen 
 
att   en obligatorisk e-utbildning inom  
        etnisk mångfald tas fram som  
        förkunskapskrav för alla  
        förtroendevalda 

 
 
 
att avslå motionen 
 

 
Utskottet bifaller FS förslag  
 

 
Enligt utskottets förslag, dvs. 
 
att avslå motionen 
 



 

Datum 
2018-09-29 
 
Sida 4 

 

Motion med förslag Förbundsstyrelsen föreslår 
förbundsmötet besluta 

Utskottets betänkande Förbundsmötet beslutade 

 
att    e-utbildningen inom etnisk  
         mångfald finns att genomföra för  
         alla medlemmar 
 
att    RIM (rådet för integration för  
         etnisk mångfald) är med i  
         framtagandet av eutbildning inom  
         etnisk mångfald 
 
Motion nr 59: Förtroendevald som 
vice ordförande i en styrelse inom 
Vision 
 
Motionär: Annica Sundin på uppdrag 
av: Stockholms läns landsting, Region 
Uppsala, Landstinget i Sörmland, 
Landstinget i Kronoberg, Landstinget i 
Kalmar län, Region Halland, Västra 
Götalandsregionen, Landstings-
avdelningen Värmland, Region 
Västmanland, Region Gävleborg, 
Västerbottens läns landsting 
 
att   se över vad som ingår i uppdraget  
        som vice ordförande 
 
att   det inom Vision finns utbildning  
        för vice ordförande 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
att avslå motionen 
 

 
 
 
 
att avslå första att-satsen 
 
att anse andra att-satsen besvarad och att 
intentionerna i andra att-satsen 
omhändertas av referensgruppen för det 
fortsatta arbetet med de övergripande 
principerna. 

 
 
Enligt utskottets förslag, dvs. 
 
att avslå första att-satsen 
 
att  anse andra att-satsen besvarad  
       och att intentionerna i andra  
       att-satsen omhändertas av  
       referensgruppen för det  
       fortsatta arbetet med de  
       övergripande principerna. 



 

Datum 
2018-09-29 
 
Sida 5 

 

Motion med förslag Förbundsstyrelsen föreslår 
förbundsmötet besluta 

Utskottets betänkande Förbundsmötet beslutade 

Motion nr 60: Lärarledd 
kassörsutbildning 
 
Motionär: Thomas Lund, Anette 
Johansson, Ann-Louise Strömbom, Bror 
Sandberg, Esteri Nilsson, Lotta 
Johansson, Vision Region Västmanland, 
Eskilstunaavdelningen, Vision Region 
Uppsala, Tierpsavdelningen, Vision 
Karlstad, Landstinget i Värmland 
   
att   Vision skapar en lärarledd 

kassörsutbildning, som tydliggör 
uppdraget samt kvalitetssäkrar 
nuvarande och framtida kassörer i 
deras uppdrag. 

 

 
 
 
 
att avslå motionen 
 

 
 
 
att  anse motionen besvarad och att  
       intentionerna i motionen omhändertas 
       av referensgruppen för det fortsatta  
       arbetet med de övergripande  
       principerna. 

 
Enligt utskottets förslag, dvs. 
 
att  anse motionen besvarad och  
       att intentionerna i motionen  
       omhändertas av referens- 
       gruppen för det fortsatta  
       arbetet med de övergripande  
       principerna. 

Motion nr 61: Utbildning och 
kompetensutveckling för 
förtroendevalda  
 
Motionär: Annica Sundin på uppdrag 
av: Stockholms läns landsting, Region 
Uppsala, Landstinget Sörmland, 
Landstinget i Kalmar län, Region Skåne, 
Landstingsavdelningen Värmland, 
Region Gävleborg, Västerbottens läns 
landsting, Landstingsavdelningen 
Dalarna 
 
att   utbildningarna Vision- och    
        skyddsombud genomförs av  

 
 
 
att   anse första och tredje att-

satserna besvarade med 
hänvisning till det fortsatta 
arbetet utifrån 
förbundsstyrelsens förslag 
till övergripande principer 
för Visions utbildningsstöd 

 
att   andra och fjärde att-

satserna avslås med 
hänvisning till det fortsatta 
arbetet utifrån förbunds-

 
Utskottet bifaller FS förslag  
 

 
Enligt utskottets förslag, dvs. 
 
att   anse första och tredje att-

satserna besvarade med 
hänvisning till det fortsatta 
arbetet utifrån förbunds-
styrelsens förslag till 
övergripande principer för 
Visions utbildningsstöd 

 
att   andra och fjärde att-satserna 

avslås med hänvisning till det 
fortsatta arbetet utifrån 
förbundsstyrelsens förslag till 



 

Datum 
2018-09-29 
 
Sida 6 

 

Motion med förslag Förbundsstyrelsen föreslår 
förbundsmötet besluta 

Utskottets betänkande Förbundsmötet beslutade 

        utbildade kursledare 
 
att   förbundet ska erbjuda färdigt 

material som avdelningarna lokalt 
själva kan foga över som 
fördjupningsmaterial för redan 
utbildade förtroendevalda 

 
att   uppdragshandlingarna till 

skyddsombud och Visionsombud 
ses över 

 
att   förbundet står för alla ekonomiska 

utlägg för kursledaren 
 

styrelsens förslag till 
övergripande principer för 
Visions utbildningsstöd 

 

övergripande principer för 
Visions utbildningsstöd 

 

Motion nr 62: Utbildningsinsatser i 
jämställdhet 
 
Motionär: Ingegerd Hermansson, Niki 
Blomqvist, Monica Hansson, Mary 
Foss, Cecilia Lundberg Ydrefalk, 
Gunnar Hansén, Susanne Arvidsson, 
Mari Johansson, Nicklas Foresti, Tanja 
Wiemer, Vision Västra Götalands-
regionen – Jämställdhetsgruppen 
 
att   Förbundet genom centrala 

utbildningsgruppen anordnar  
        årligen återkommande utbildnings- 

insatser i jämställdhet med både 
grund-  och fortsättningskurser. 

 

 
 
 
att avslå motionen 

 
Utskottet bifaller FS förslag 

 
Enligt utskottets förslag, dvs. 
 
att avslå motionen 



 

Datum 
2018-09-29 
 
Sida 7 

 

Motion med förslag Förbundsstyrelsen föreslår 
förbundsmötet besluta 

Utskottets betänkande Förbundsmötet beslutade 

Motion nr 63: Utvecklings- och 
utbildningsplan för ombud 
 
Motionär: Britt-Marie Hellström, Vision 
Västra Götalandsregionen 
  
att Vision arbetar fram en utvecklings- 

och utbildningsplan, som kan fyllas 
i för att visa ombudets individuella 
nivå i en kompetensutvecklings-
trappa.  

 

 
 
 
att bifalla motionen med 

hänvisning till det fortsatta 
arbetet utifrån 
förbundsstyrelsens förslag 
till övergripande principer 
för Visions utbildningsstöd. 

 
 
Utskottet bifaller FS förslag  

 
 
Enligt utskottets förslag, dvs. 
 
att  bifalla motionen med  
       hänvisning till det fortsatta  
       arbetet utifrån förbunds- 
       styrelsens förslag till  
       övergripande principer för     
       Visions utbildningsstöd. 

Motion nr 64: Visionskörkort 
 
Motionär: Annica Sundin på uppdrag 
av: Region Uppsala, Landstinget 
Sörmland, Region Kronoberg, 
Landstinget i Kalmar län, Region 
Halland, Västra Götalandsregionen, 
Landstingsavdelningen Värmland, 
Region Gävleborg, Region 
Västernorrland, Västerbottens läns 
landsting 
 
att   Vision inkluderar mjuka värden, 

”värdebärare vision” i  sitt 
utbildnings-utbud 

 
att   Vision tar fram ett underlag till 

”Visionkörkort” 
 

 
 
 
 
 
att   anse den första att-satsen  
        besvarad samt 
 
att   avslå den andra att-satsen 
 

 
 
Utskottet bifaller FS förslag  
 

 
 
Enligt utskottets förslag, dvs. 
 
 
att    anse den första att-satsen  
         besvarad samt 
 
att    avslå den andra att-satsen 
 

 


