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Ordförande har ordet
Äntligen har det fina och varma vädret kommit. 
VÅREN är här.

Löneöversyn 2021
Löneöversynen som fortfarande pågår har 
präglats av att det är en pågående pandemi. 
Det är ingen ursäkt för att vissa saker inte har 
fungerat. Från arbetsgivarens sida så har det 
pratats om hög lön, rätt lön, procentsatser, 
krontal och att man inte har pengar. I vissa fall 
så har man inte fått någon motivering till sin nya 
lön.
Ingenting av detta är rätt och finns inte i Visions 
avtal. Visions avtal bygger på prestation och att 
det ska vara individuell lönesättning.
Vision har skickat ut en enkät till alla 
medlemmar i Malmö stad angående hur 
löneöversynen 2021 har fungerat. Du kan läsa 
mer om svaren på den i detta numret av Ettan. 

Chefsgrupp
Inom Vision Malmöavdelningen har det bildats 
en chefsgrupp. De kommer framförallt att 
fokusera på chefsfrågor och att starta upp ett 
nätverk. Läs mer om detta inne i Ettan. 

Intresseförhandlingar
Det pågår inga intresseförhandlingar för 
tillfället.
När det gäller arbetstidsförkortningen, 80 90 
100, så har Malmö stad inte för avsikt att teckna 
ett sådant avtal inom de närmsta åren. Men vi 
kommer inte att ge upp. 

/Peter Nilsson,  
ordförande i Visions 
Malmöavdelning

I skrivande stund har vi fått in 1008 svar. Stort 
tack till er som har tagit er tid att svara! Alla 
svar är viktiga i vårt fortsatt arbete med den 
årliga löneöversynen. 

På frågan om medarbetersamtal så har 60 % 
haft samtal under hösten 2020 och 34 % under 
2021och 7 % har svarat nej. 

Lönesamtal har 89 % haft under våren 2021, 
men hela 11 % har svarat att de inte har haft 
lönesamtal. På frågan om kriterier så är där lite 
mer för förvaltningarna att arbeta vidare med. 
73 % har haft samtal utifrån väl kända kriterier 
men däremot 14 % har inte haft det och lika 
många vet inte om de har haft det eller ej. 

88 % har haft samtalet med lönesättande chef. 
Många har svarat att chefen har slutat utan  
överlämning till nya chefen. 

När det gäller hur man har fått beskedet finns 
det många varianter. Merparten fick sitt besked 
genom att chefen bjöd in till möte, sedan kom-
mer att man själv fick boka in om man ville ha 
möte. Några har själv fått se sin nya lön i HRu-
tan, vilket är helt oacceptabelt. 

Svaren nedbrutna på förvaltningsnivå kommer 
era förhandlingsrepresentanter att få för att ta 
med sig till respektive avstämningsmöte på 
förvaltningen.

/Peter Nilsson 
Sammankallande i Förhandlingsdeligationen

Löneenkät 2021
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Det viktigaste du behöver veta inför din se-
mesterplanering
Sommaren närmar sig med stormsteg och 
snart är det dags att planera för sin semes-
ter. I den här artikeln så svarar vi på de 
vanligaste frågorna som ställs i samband 
med detta.

Hur lång sammanhängande semester har 
jag rätt till?
Semesterlagen ger dig rätt till 25 dagar semes-
ter per år. Många kollektivavtal, som Vision 
har förhandlat fram, ger dig dessutom fler 
semesterdagar. Hur många semesterdagar du 
har beror alltså på var du är anställd och vilket 
kollektivavtal som gäller.

För Malmö gäller 25/31/32 dagar.

Kan jag bestämma själv när jag vill ha se-
mester?
Du kan inte själv bestämma exakt när du ska 
ta semester. Arbetsgivaren avgör när du får 
din semester. Men arbetsgivaren är skyldig att 
i god tid ge dig möjlighet att tala om när du 
vill ha semester, och måste ta hänsyn till att 
du har rätt till fyra veckors sammanhängande 
semester under sommaren (juni, juli, augusti). 
Om arbetsgivaren vill förlägga din sommarse-
mester till maj eller september behöver det 
förhandlas med Vision.

För Malmö gäller juni/juli/augusti.

När måste min chef lämna besked om min 
ledighet?
Om inte ditt kollektivavtal har en annan regel 
säger semesterlagen att om din chef väljer att 
förlägga din semester till andra datum än vad 
du har ansökt om så ska du få besked senast 
två månader innan ledighetens början. Om du 
inte får besked ska du inte ta för givet att din 
semester är beviljad - utan ta då kontakt med 
din chef.

Om du är medlem i Vision och jobbar på en 
kommun eller region så finns en överenskom-
melse om detta i ditt kollektivavtal. Kortfattat 
kan man säga att avtalet säger att Vision och 

arbetsgivaren ska komma överens lokalt om 
hur tidsplanen ska se ut, och att Vision ska ges 
möjlighet att komma med input till planerin-
gen i enlighet med MBL (medbestämmandela-
gen). 
För Malmö, senast den 31 mars ska din chef 

ha meddelat dig din semester. 

Kan min chef återkalla beviljad semester?
Huvudregeln är att en semester som beviljats 
gäller. För att arbetsgivaren ska kunna ändra 
en beviljad semester utan att bli skadeståndss-
kyldig måste arbetsgivaren ha fog för ändrin-
gen. Om arbetsgivaren har haft fog för att 
ändra semestern måste bedömas från fall till 
fall.

För Malmö, om din semester flyttas och du 
blir tveksam kring detta kontakta ditt fack-

liga ombud. 

När har chefen rätt att avbryta semestern?
Det måste finnas synnerliga skäl för att din 
chef ska ha rätt att avbryta din semester. Ett 
exempel på synnerligt skäl är att nästan alla 
på arbetsplatsen blivit sjuka och att händelsen 
varit oförutsägbar. Man kan till och med bli 
tvungen att resa hem från Mallorca eller 
stugan i fjällen om verksamheten kräver det. 
Arbetsgivaren får då stå för extra kostnader 
som uppstår på grund av det.

För Malmö, om din semester flyttas och du 
blir tveksam kring detta kontakta ditt fack-

liga ombud. 

Måste jag ha mobilen på semestern?
Du har ingen skyldighet att vara tillgänglig för 
arbetsgivaren och svara i telefon eller på mejl 
under semestern.

För Malmö, detta 
stämmer för oss 

också.

från vision.se - Nyheter 
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Vision är ett stort förbund med många chefsmedlemmar.   

Visste ni att vi är mer än 240 chefer i staden som är organiserade i vårt förbund? Superroligt tyck-
er vi och värt att uppmärksamma. 
Därför startar Visions Malmöavdelning ett nätverk för chefer och vill gärna att du blir en del av 
detta!

Arbetet med att starta ett nätverk för chefer är precis i startgroparna med en inventering var våra 
chefsmedlemmar finns i staden. Vi håller även på att titta på vilka former som ett nätverk ska vara, 
vilka behov som finns bland våra chefsmedlemmar och vad som ska erbjudas inom ramen för 
detta nätverk. Tanken är att chefsnätverket kommer starta efter sommaren.

Inom Vision anser vi att chefers arbetsmiljö är viktig och spelar roll! Det är viktigt att chefer har 
förutsättningar för sin arbetsmiljö och sitt uppdrag, samt sprida den goda arbetsmiljön vidare till 
sina medarbetare. 

Idag finns stöd för cheferna att få via Vision chefsombud på Visions centret i Malmö. Med 
satsningen på att starta ett chefnätverk kommer vi att ha lokala representanter i Malmö avdelnin-
gen, som blir ombud för chefer och kommer vara specialister på chefsfrågor och att ge stöd till 
chefer.

Har du ett intresse av att vara med i nätverket? Eller har du input på vad just du hade velat se erb-
judas genom detta chefsnätverk? Hör gärna av dig till någon av oss!

Richard Frederiksen & Sanel Suskic
richard.frederiksen@malmo.se   sanel.suskic@malmo.se

073-856 63 04                          073-850 63 71

Nätverk för chefer i 
Malmö stad!
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KONTAKTA VISIONS MALMÖAVDELNING
Vår expedition finns på Fersens väg 16. 
Telefon: 040-30 48 30
E-post: visionavdelningen@malmo.se
Hemsida: www.vision.se

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.

Material om  våld i    
nära realtioner till APT
I början av året bjöd avdelningen in till en föreläsning 
om våld i nära relationer, som hölls av Malmö kvinno-
jour. Då ställdes frågan om det finns material som man 
kan ta med sig till en APT (arbetsplatsträff) för att lyfta 
frågan på sin arbetsplats.  

Nu har SKR (Sveriges kommuner och regioner) tagit 
fram ett stödmaterial om hur chefer kan stödja utsatta 
medarbetare att få rätt stöd och hjälp. Stödmaterialet 
är framtaget ur ett personalpolitiskt perspektiv, det vill 
säga i omtanke om medarbetare. Här finns bland annat 
en presentation som lämpar sig för APT. 
 Våld i nära relation – stöd för dig som chef | SKR 
 
 
Här kan du läsa mer om arbetet i Malmö stad: 
Kvinnofrid och våld i nära relation - Malmö stad (mal-
mo.se)


