
 

Förbundsmötet 2020 
Behandlingsgruppen för Utbildning 
Sekreterare: Marie Algotsson 

Datum 
2020-09-24 
 
Sida 1 

 

Motion med förslag 
Förbundsstyrelsen föreslår  
förbundsmötet besluta 

Behandlingsgruppen föreslår  
förbundsmötet besluta 

Förbundsmötet beslutade 

 
69. Ett utbildningsstöd i världsklass 
 
Motionär: Ingrid Boström, 
Skellefteåavdelningen  
Luleåavdelningen och Umeåavdelningen 
ställer sig bakom motionen 
 
att   Visions utbildningsgrupp får i uppdrag 

att ansvara för att arrangera och bjuda 
in till grundutbildningar för ombud  
 

att   alla ombud ska erbjudas 
grundutbildning inom sex månader fr 
o m det att de blivit valda 
  

att   avdelningar själva får stå för 
kostnaderna/köpa platser för sina 
deltagare 

 

 
Förbundsstyrelsen föreslår 
förbundsmötet besluta 
 
 
 
 
att   avslå motionen 
 

 
Behandlingsgruppen föreslår  
förbundsmötet besluta 
 
 
 
 
att   avslå motionen utifrån att 

förbundet har ett pågående 
arbete med att förverkliga de 
övergripande principerna för 
framtidens utbildningsstöd 

 
Förbundsmötet beslutade enligt 
behandlingsgruppens förslag, dvs 
 
 
 
 
att avslå motionen utifrån att förbundet 
har ett pågående arbete med att 
förverkliga de övergripande principerna 
för framtidens utbildningsstöd 

 
71. Lärarledd kassörsutbildning 
 
Motionärer: Thomas Lund, Vision 
Region Västmanland m fl. (totalt 13 st) 
 
att   Vision skapar och kontinuerligt 

genomför lärarledda 
kassörsutbildningar   

 

 
Förbundsstyrelsen föreslår 
förbundsmötet besluta 
 
 
 
att   avslå motionen 
 

 
Behandlingsgruppen föreslår  
förbundsmötet besluta 
 
 
 
att   avslå motionen  
 
samt  
 

 
Förbundsmötet beslutade enligt 
behandlingsgruppens förslag, dvs 
 
 
 
att   avslå motionen  
 
samt  



Datum 
2020-09-24 
 
Sida 2

 

Motion med förslag 
Förbundsstyrelsen föreslår  
förbundsmötet besluta 

Behandlingsgruppen föreslår  
förbundsmötet besluta 

Förbundsmötet beslutade 

att   Vision genomför kassörskonferenser i 
likhet med vad som erbjuds 
ordförande

att   uppdra åt FS att utreda 
behoven av stöd och hur dessa 
behov bäst kan mötas

att   uppdra åt FS att utreda behoven av 
stöd och hur dessa behov bäst kan mötas 
 

 
72. Lärarledd kassörsutbildning 2 
 
Motionär: Vision Region Blekinge   
 
att   Vision arrangerar lärarledd 

kassörsutbildning för att säkerställa 
trygg, säker och kunnig kassör på 
varje Visionsavdelning 

 

 
Förbundsstyrelsen föreslår 
förbundsmötet besluta 
 
 
att   avslå motionen 
 
 

 
Behandlingsgruppen föreslår  
förbundsmötet besluta 
 
 
att   avslå motionen 
 
samt  
 
att   uppdra åt FS att utreda 

behoven av stöd och hur dessa 
behov bäst kan mötas 

 
Förbundsmötet beslutade enligt 
behandlingsgruppens förslag, dvs 
 
 
att   avslå motionen 
 
samt  
 
att   uppdra åt FS att utreda behoven av 

stöd och hur dessa behov bäst kan 
mötas 

 
76. Utbildningar för erfarna 
förtroendevalda 
 
Motionär: Jonas Ericsson, Västra 
Götalandsregionen 
 
att   Vision utreder utbildningsbehovet för 

erfarna förtroendevalda  
 
att   Vision tar fram utbildningar för 

erfarna förtroendevalda 
 
 
 

 
Förbundsstyrelsen föreslår 
förbundsmötet besluta 
 
 
 
att   avslå motionen 
 

 
Behandlingsgruppen föreslår  
förbundsmötet besluta 
 
 
  
att   avslå motionen utifrån att 

förbundet har ett pågående 
arbete med att förverkliga de 
övergripande principerna för 
framtidens utbildningsstöd 

 
Förbundsmötet beslutade enligt 
behandlingsgruppens förslag, dvs 
 
 
 
att   avslå motionen utifrån att förbundet 
har ett pågående arbete med att 
förverkliga de övergripande principerna 
för framtidens utbildningsstöd 
 
 
 



Datum 
2020-09-24 
 
Sida 3

 

Motion med förslag 
Förbundsstyrelsen föreslår  
förbundsmötet besluta 

Behandlingsgruppen föreslår  
förbundsmötet besluta 

Förbundsmötet beslutade 

 
77. Utbildningsplatser för 
förtroendevalda 
 
Motionär: Vision Göteborg 
 
att   anpassa antalet utbildningsplatser efter 

behov  
 
att   Vision centralt lägger mer resurser för 

att kunna tillgodose behovet 
 
 

 
Förbundsstyrelsen föreslår 
förbundsmötet besluta 
 
 
att   avslå motionen 
 

 
Behandlingsgruppen föreslår  
förbundsmötet besluta 
 
att   avslå motionen  
 
med tillägget  
 
att   ge Utbildningsgruppen i 

uppdrag att förtydliga och 
utveckla arbetet med 
prioriteringar och 
behovsinventering

 
Förbundsmötet beslutade enligt 
behandlingsgruppens förslag, dvs 
 
att   avslå motionen  
 
med tillägget  
 
att  ge Utbildningsgruppen i uppdrag  
      att förtydliga och utveckla arbetet  
      med prioriteringar och behovs- 
      inventering 

 
78. Vision bör inkludera alla 
förtroendevalda i möjligheten att gå 
”Ledare i Vision” 
 
Motionär: Reagan Andersson, 
Stenungssund Avdelningarna 
Stenungssund, Vänersborg, Uddevalla, 
Munkedal, Färgelanda, Lilla Edet och 
Mellerud står bakom motionen   
 
att   Vision skall skapa en utbildning 

liknande ”Ledare i Vision” för de över 
35 år  

 
att   Vision tar bort prioriteringskravet att 

man bör vara under 35 år i urvalet av 
ansökande till ”Ledare i Vision” 

 
Förbundsstyrelsen föreslår 
förbundsmötet besluta 
 
 
 
 
 
 
att   avslå motionen 
 

 
Behandlingsgruppen föreslår  
förbundsmötet besluta 
 
 
 
 
 
 
att   avslå motionen 

 
Förbundsmötet beslutade  
 
 
 
 
 
att  Vision skall skapa en utbildning 

liknande ”Ledare i Vision” för de 
över 35 år  

 
att Vision tar bort prioriteringskravet  
      att man bör vara under 35 år i  
      urvalet av ansökande till ”Ledare i 
      Vision” 

 


