
 

 

 

 

Aktuella 

motioner 

 

 

 

Inledning 

Målareförbundets kongress 1989 beslutade att införa årliga förbundsmöten. År 1990 

genomfördes det första förbundsmötet. Denna lista är en sammanställning av de 

motioner som förbundsstyrelsen har att handlägga efter de beslut som är fattade. 

Avsikten är att förbundsstyrelsen på varje förbundsmöte skall redovisa vad som har 

gjorts åt respektive motion under det gångna året. Förbundsmötet får också redovisning 

från förbundsstyrelsen om vilka motioner som tas bort från listan.  

Kongress 2019 



 

 

 

2013 ÅRS MOTIONER 

Motion A:2 från avdelning 2 – Resor Handläggare  

Anders 

Korneliusson 

 

 

Motionens yrkande Att     förbundet tillsätter en arbetsgrupp som ska utreda de frågor   

         som finns kring resor till och från arbetet. 

 

Att    förbundet gör ett litet häfte med klara regler, som till exempel 

        i samma stil som det häfte man har till ”Äta, tvätta sig och  

        byta om” 

 

 

Förbundsstyrelsens 

utlåtande 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta 

Att bifalla motion A:2 första att-sats  

Att  anse motion A:2 andra att-sats besvarad. 

 

 

Förbundsmötets 

beslut 

Förbundsmötet beslutade 

Att bifalla förbundsstyrelsens utlåtande över motion A:2 

 

 

Vad har hänt? Till FM 2014 

Inväntar dom från arbetsdomstolen som berör väsentliga delar av 

reseavtalet. Dom meddelas den 3 september. 

Motionen ska vara kvar. 

 

Till FM 2015 

Särskild rapport redovisas på Förbundsmötet 2015. 

 

Till FM 2016 

Efter det att rapporten presenterats kom den så kallade TYCO 

domen. Domen har definierat vad som ska betraktas som 

arbetstid i samband med resor. Frågan om hur detta ska hanteras 

har diskuterats i avtalsrörelsen 2016 och resulterade i att parterna 

ska följa utvecklingen och eventuella konsekvenser på 

avtalsområdet. 

Motionen skall vara kvar. 



 

 

 

 

Till FM 2017 

Förbundet försökte få tillstånd ändringar i kollektivavtalet som 

direkt konsekvens av domen. Kollektivatalet är enligt förbundet 

ogiltligt i vissa delar och behöver justeras. Måleriföretagen ville 

inte göra dessa ändringar och förbundet kommer nu att arbeta 

med den juridiska processen.  

Motionen skall vara kvar. 

 

Till FM 2018 

Förbundet har onsdagen den 13 juni 2018 lämnat in en 

stämningsansökan i Arbetsdomstolen. 

Motionen ska vara kvar. 

 

Till kongressen 2019 

Förbundet har onsdagen den 13 juni 2018 lämnat in en 

stämningsansökan i Arbetsdomstolen. 

Motionen ska vara kvar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2014 ÅRS MOTIONER 

Motion C:1 från avdelning 1 – Grön upphandling Handläggare 

Jan-Olof 

Gustavsson 

 

Motionens yrkande Att           Målareförbundets Förbundsmöte beslutar att 

                Målareförbundet inför kriterier för grön  

                upphandling.  

 

Förbundsstyrelsens 

utlåtande 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta 

Att            anse motion C:1 besvarad.   

 

Förbundsmötets 

beslut 

Förbundsmötet beslutade 

Att      bifalla förbundsstyrelsens utlåtande över motion C:1      

 

Vad har hänt? 

 

Till FM 2015 

I FS utlåtande föreslogs att detta arbete skulle inlemmas i 

kommande Handlingsprogram – detta har inte  skett utan detta 

lades i stället i ett kommande arbete där policys inom olika 

områden ska utarbetas och/eller omarbetas tillsammans med 

förbunden i Fasab.                                                              

Motionen skall vara kvar. 

Till FM 2016 

Frågan ska lyftas i Fasabs styrelse.                                    
Motionen skall vara kvar. 

Till FM 2017 

Frågan ska lyftas med fastighetsägaren Polstjärnan.         
Motionen skall vara kvar. 

 



 

 

Till FM 2018 

Förbundet har inte prioriterat att arbeta med frågan.          
Motionen skall vara kvar. 

Till kongressen 2019 

Kriterier för grön upphandling har införts i inköps- och 
upphandlingspolicyn. Motionen skall tas bort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2015 ÅRS MOTIONER 

Motion G:1 från avdelning från avdelning 2 - Bly i färg Handläggare 

Niklas Holmqvist 

 

Motionens yrkande Att                Förbundet verkar för att föreskrifterna med  
                     reglerna om läkarundersökning och  
                     skyddsutrustning skall gälla fullt ut när  
                     konstaterat blyhaltigt material hanteras så  
                     att blyexponering kan förekomma. 

 

Förbundsstyrelsens 

utlåtande 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta 

Att                 avslå motion G:1. 

 

Förbundsmötets 

beslut 

Förbundsmötet beslutade 

Att                  bifalla motion G:1. 

 

Vad har hänt? 

 

Till FM 2016 

Arbetet har inte påbörjats.                                                  

Motionen ska vara kvar. 

Till FM 2017 

Arbetet har inte påbörjats.                                                  

Motionen skall vara kvar. 

Till FM 2018 

Arbetet har inte påbörjats.                                                  

Motionen skall vara kvar. 

Till kongressen 2019 

Arbetet har inte påbörjats.                                                  

Motionen skall vara kvar. 

 

 


