
Ettan nr 1 • 2021

Ett nyhetsbrev för dig som är medlem i Vision och arbetar i Malmö stad

Ordförande har ordet
Löneöversyn 2021

Löneöversynen pågår för fullt. Den nya lönen 
gäller från 2021-04-01. Den nya lönen betalas 
ut 2021-05-26 och då blir det retroaktivt för 
april månad.

Motiveringen till ny lön ska spegla 
prestationen under 2020. Alltså löneavtals 
modellen chef-medarbetare ska fungera, både 
när det gäller lönesamtalet och lönebeskeds 
samtalet. 

När det gäller lönebeskeds samtalet så kan 
det ske via telefon eller digitalt via teams. 
Det får inte förekomma att man får reda på 
sin nya lön via mejl eller lapp i postfacken. 
Om detta skulle hända så ta kontakt med 
sektionsordförande i respektive förvaltning.

Semester

Följande gäller avseende semesterplanering 
enligt AB 20, Mom. 9 I enlighet med 10 § 
SemL gäller följande. 
a) Vid förläggning av semesterledighet 
som avses i 12 § SemL ska eftersträvas 
att arbetstagaren får en ledighetsperiod av 
minst 4 veckor under juni–augusti. Sådan 
semesterledighet får efter förhandlingar enligt 
11 § lagen om medbestämmande i arbetslivet 
(MBL) förläggas även till maj och september 
eller del av dessa månader. 
Om så lokalt överenskoms, arbetstagaren 
begär det eller särskilda skäl finns kan 
semesterledigheten förläggas till annan tid än 
maj–september. 

b) När semesterlista upprättas ska följande 
gälla, om inte annat överenskoms. 
Arbetstagaren ska senast vid tidpunkt, som 
lokalt överenskoms uttrycka önske-mål om 
huvudsemesterns förläggning. Arbetsgivaren 
upprättar därefter förslag till semesterlista. 
Arbetsgivarens förslag till semesterlista 
meddelas för berörda arbetstagare 
och översänds till den lokala 
arbetstagarorganisationen senast vid tidpunkt, 
som lokalt överenskoms. 
Lokal arbetstagarorganisation kan 
senast inom 10 dagar efter detta påkalla 
förhandlingar enligt 12 § MBL om ändringar 
i förslaget. Om så inte sker anses förslaget 
godkänt. 
Arbetstagaren ska underrättas om fastställd 
semester. 
Anmärkning 
Om lokal överenskommelse inte kan 
uppnås om ovan angivna tidpunkter 
gäller bestämmelserna i 11 § SemL om 
underrättelse till arbetstagaren. 

Här kan det bli ändringar när det gäller inom 
vilken tidsram arbetsgivaren ska bevilja 
semester. Idag är det 2 månader som gäller, 
kan bli att Vision tecknar ett tillfälligt lokalt 
kollektivavtal som gör att arbetsgivaren kan 
frångå 2 månaders regeln och att det är 1 
månad som gäller.
Om detta blir aktuellt så kommer Visions 
medlemmar att få besked om detta så fort 
Vision har tecknat detta avtal.

/Peter Nilsson,  
ordförande i Visions 
Malmöavdelning
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Medlemsaktiviteter 2021

Vi håller tummarna för att pandemin är borta till hösten och att vi då kan ge-
nomföra några fysiska aktiviter igen. 

21 oktober är vårt Höstmöte inplanerat. Hoppas att vi kan träffas då.

Har du tips på digitala aktiviter så hör gärna av dig till visionavdelningen@
malmo.se
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Nettoökning med 247    
medlemmar 2020!!!

Missa inte vår digitala föresläsning 

“En snabbkurs i Gerillaergonomi” 
den 7 april kl 17-18:15. 

Hur ska man göra för att skapa en bra, ergono-
misk arbetsplats var man är? Hur ska man tänka 
och vad bör man fokusera på?

Anmälan senast den 31 mars till visionavdelnin-
gen@malmo.se  

MEDLEMSSTATISTIK 2020
Vi blir allt fler medlemmar i Visions Malmöavdelning!
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Visions Malmöavdelnings nya styrelse
Den 4 mars höll Visions Malmaövdelning sitt första digitala årsmöte. 89 medlemmar del-
tog.

Det blev inga större förrändingar i styrelsen. Claes Carlsson lämnade sitt uppdrag som sup-
pleanet och där blev istället Sanel Suskic invald. Vi tackar Claes för hans arbete i styrelsen 
och hälsar Sanel välkommen till styrelsen. 

Vill du veta mer om Sanel så läs Ettan  nr 1 2020.  https://vision.se/contentassets/0c198d5ba2f043e-
5ba40707b01dc7eb6/ettan-nr-1-2020.pdf

Annie Boldt (suppleant)  Birgitta Nimgård (kassör) Richard Fredriksen (huvudskyddsombud) Genc Beqiri (suppleant)

Sanel Suskic (suppleant) Peter Nilsson (ordförande) Elzbieta Hansen (sekreterare)
Elvira Karat (ledmot) Tilde Wengelin (ledamot) Johan Svensson (ledamot)

Selman Yalcin (suppleant) Anna Nordstrandh (2:a vice ordförande) Kristina Ekholm (1:a vice ordförande) 
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Chefsnätverk!
Malmöavdelningen arbetar just nu med att starta 
upp ett chefsnätverk. Mer info kommer när allt är 
på plats. 

- Vill du vara med? 
- Har du ideer på vad vi ska arbeta med? 

Hör av dig till någon av oss!
Richard Frederiksen & Sanel Suskic
richard.frederiksen@malmo.se   sanel.suskic@malmo.se
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VISION DIREKT
Vision Direkt ger dig  
personlig, arbetsrättslig 
och facklig rådgivning 
alla vardagar mellan 
klockan 08 och 20.  
Ring 0771-44 00 00  
eller mejla till 
visiondirekt@vision.se

FRÅGOR OCH SVAR  
OM CORONAVIRUSET
Vision har samlat vanliga 
frågor och svar om  
coronaviruset på hem- 
sidan. Du hittar dem här: 
kundo.se/org/vision

Malmö stad har också en 
samlingssida med  
information kopplad till 
coronaviruset, som du 
hittar här: 
Coronasituationen i 
Malmö stad

Där hittar du bland annat 
en intern lägesbild som 
uppdateras regelbundet, 
undersidor med förvalt-
ningsspecifik information  
och riktlinjer.

Löneenkäten kom-
mer att skickas ut 

till alla medlemmar i 
början av maj 

Snälla ta dig tid 
och svara!



KONTAKTA VISIONS MALMÖAVDELNING
Vår expedition finns på Fersens väg 16. 
Telefon: 040-30 48 30
E-post: visionavdelningen@malmo.se
Hemsida: www.vision.se

“En arbetsplats för 
alla” 
Vision jobbar för jämställdhet och ett 
schyst arbetsliv med nolltolerans mot 
diskriminering och kränkande särbe-
handling. 

Malmöavdelningen har kommit över-
ens med Malmö stad om att alla våra 
ombud och skyddsombud får gå e-ut-
bildningen En arbetsplats för alla på 
arbetstid. 

Så ta gärna chansen redan idag och lär 
dig mer om hur du kan bidra till ett 
mer öppet, inkluderande och mänsk-
ligt arbetsliv. Mer information finns i 
den bifogade filen. 

Om du inte är förtroendevalda så finns 
den tillgänglig för alla här: https://
enarbetsplatsforalla.se/

Ettan, s. 5


