
 

Förbundsmötet 2020 
Behandlingsgruppen för Hållbart arbetsliv 
Sekreterare: Robert Sjöström 

Datum 
2020-09-24 
 
Sida 1 

 

Motion med förslag 
Förbundsstyrelsen föreslår  
förbundsmötet besluta 

Behandlingsgruppen föreslår  
förbundsmötet besluta 

Förbundsmötet beslutade 

 
12. Hållbart arbetsliv – 80-90-
100-modellen 
 
Motionär: Vision 
Kalmaravdelning 
 
att   Vision driver den s.k. 80-

90-100-modellen centralt 
gentemot SKR 

 

 
Förbundsstyrelsen föreslår 
förbundsmötet besluta 
 
 
 
 
att   avslå motionen 
 

 
Behandlingsgruppen föreslår  
förbundsmötet besluta 
 
att   bifalla motionen och därefter   

överlämna den för beredning 
och prioritering inför 
kommande avtalsrörelser, 
förhandlingar och partsarbete 

 
att   uppmana avdelningar och 

klubbar att genomföra 
intresseförhandlingar lokalt 
om 80-90-100 

 
att   fortsätta utveckla stödet till 

avdelningar och klubbar när 
det gäller 
intresseförhandlingar om 80-
90-100 

 

 
Förbundsmötet beslutade enligt 
behandlingsgruppens förslag, dvs 
 
att   bifalla motionen och därefter   

överlämna den för beredning 
och prioritering inför 
kommande avtalsrörelser, 
förhandlingar och partsarbete 

 
att   uppmana avdelningar och 

klubbar att genomföra 
intresseförhandlingar lokalt 
om 80-90-100 

 
att   fortsätta utveckla stödet till 

avdelningar och klubbar när 
det gäller intresseförhandlingar 
om 80-90-100 

 

 
13. Hållbart arbetsliv – sänkt 
heltidsmått 
 
Motionär: Vision 
Kalmaravdelning 
 
att   vad som hänt med beslutet 

från 2018 redovisas  

 
Förbundsstyrelsen föreslår 
förbundsmötet besluta 
 
att   anse motionens första att-
sats besvarad samt 
 
att   bifalla motionens andra att-

sats och därefter överlämna 
den för beredning och 

 
Behandlingsgruppen föreslår  
förbundsmötet besluta 
 
att   anse motionens första att-sats 

besvarad samt 
 
att   bifalla motionens andra att-

sats och därefter överlämna 
den för beredning och 

 
Förbundsmötet beslutade enligt 
behandlingsgruppens förslag, dvs 
 
att   anse motionens första att-sats 

besvarad samt 
 
att   bifalla motionens andra att-sats 

och därefter överlämna den för 
beredning och prioritering 



Datum 
2020-09-24 
 
Sida 2

 

Motion med förslag 
Förbundsstyrelsen föreslår  
förbundsmötet besluta 

Behandlingsgruppen föreslår  
förbundsmötet besluta 

Förbundsmötet beslutade 

att   Vision centralt ska driva 
frågan gällande sänkt 
heltidsmått för våra 
medlemmar gentemot SKR 

 

prioritering inför 
kommande avtalsrörelser, 
förhandlingar och 
partsarbete  

prioritering inför kommande 
avtalsrörelser, förhandlingar 
och partsarbete  

 

inför kommande avtalsrörelser, 
förhandlingar och partsarbete  

 

 
16. Rättighet att gå ner i tid 
med 80-90-100-modellen efter 
60 års ålder med fullt inbetald 
ATP och bibehållen lön 
 
Motionär: Visions medlemmar 
på ortodontiavdelning 
Mölndalsjukhus och 
Stenungssund Folktandvården 
VGR  
via Afsaneh Kolahi Visions 
skyddsombud 
 
att   Vision jobbar för 

rättigheten att gå ned i 
arbetstid enligt 80-90-100-
modellen med fullt inbetald 
ATP och bibehållen lön 
efter 60 års ålder. 

 
 
 
 
 
 

 
Förbundsstyrelsen föreslår 
förbundsmötet besluta 
 
 
 
 
 
 
 
att   avslå motionen 
 

 
Behandlingsgruppen föreslår  
förbundsmötet besluta 
 
 
 
 
 
 
 
att   avslå motionen 
 

 
Förbundsmötet beslutade enligt 
behandlingsgruppens förslag, dvs 
 
 
 
 
 
 
att   avslå motionen 
 



Datum 
2020-09-24 
 
Sida 3

 

Motion med förslag 
Förbundsstyrelsen föreslår  
förbundsmötet besluta 

Behandlingsgruppen föreslår  
förbundsmötet besluta 

Förbundsmötet beslutade 

 
18. Säker arbetsmiljö 
 
Motionär: Ola Tellner, Region 
Stockholm 
 
 
att   förbundsstyrelsen ger 

tjänstemanna-
organisationen i uppdrag att 
göra en genomlysning av 
de faktiska förhållandena 
för våra medlemmar och 
framställer om 
kollektivavtalsförhandling 
där så behövs 

 

 
Förbundsstyrelsen föreslår 
förbundsmötet besluta 
 
 
 
att   anse motionen besvarad 
 

 
Behandlingsgruppen föreslår  
förbundsmötet besluta 
 
 
 
att     avslå motionen 
 
samt 
 
att     genom OFR verka för att 

villkoren i 
arbetsskadeförsäkringen 
ska omfatta samma 
situationer vid 
distansarbetet som vid 
arbete på arbetsplatsen.  

 
Förbundsmötet beslutade enligt 
behandlingsgruppens förslag, dvs 
 
 
att     avslå motionen 
 
samt 
 
att     genom OFR verka för att 

villkoren i 
arbetsskadeförsäkringen ska 
omfatta samma situationer 
vid distansarbetet som vid 
arbete på arbetsplatsen.  

 

 


