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SKRIV GÄRNA UT NÅGRA 

EX AV ETTAN OCH LÄGG I 

DITT FIKARUM! 

Ordförande har ordet
Visions Malmöavdelning driver flera 
intresseförhandlingar – så här är läget 
när det gäller tre av dem:

KARENSDAG
Vision kommer att driva ett permanent 
slopande av karensdagen, både centralt 
och lokalt. Centralt är det förbundet 
som driver frågan gentemot SKR som är 
arbetsgivarens representant. Lokalt är det 
Visions Malmöavdelning som kommer att 
driva frågan mot Malmö stad, riktigt hur är 
inte bestämt ännu. Vision kommer även bjuda 
in andra fackliga organisationer att delta i 
arbetet.

Anledningen till att Vision driver frågan 
är att detta handlar om rättvisa. De personer 
som är schemalagda och måste vara på 
arbetsplatsen behöver sjukskriva sig vid 
sjukdom eller symtom på sjukdom. De 
personer som har möjlighet att jobba hemma 
behöver inte sjukskriva sig utan kan sköta sitt 
arbete utanför den fysiska arbetsplatsen.

80-90-100
Detta är en intresseförhandling som Visions 
Malmöavdelning och samtliga andra fackliga 
organisationer kommer att fortsätta driva. Den 
innebär att anställda som är 63 år eller äldre 
skulle kunna arbeta 80 procent, få 90 procent i 
lön och 100 procent inbetalning till pension.

Här är det Malmös politiker som säger nej, 
med utgångspunkt att det blir för dyrt om man 
ska erbjuda alla anställda som är 63 år eller 
äldre att teckna detta avtal.

GRAVIDITETSERSÄTTNING
Detta är en ny fråga som har dykt upp i 
samband med covid-19. Det handlar om att 
gravida från och med vecka 20 inte får lov 
att vistas på arbetsplatserna om arbetsgivaren 
inte kan garantera att de inte utsätts för 
risk för smitta. I vissa fall har man lyckats 
omplacera till andra tjänster eller erbjuda att 
personerna kan jobba hemifrån.

Denna fråga handlar om den ersättning som 
graviditetspenningen genererar. De personer 
som har blivit hemskickade har i princip blivit 
avstängda från arbetsplatsen och har förlorat 
en hel del pengar.

Det Vision och andra fackliga organisationer 
vill är att Malmö stad ska täcka mellan-
skillnaden mellan graviditetspenningen och 
den fasta lönen. Att vara gravid är ingen 
sjukdom. Det är ett tillstånd 
och därför ska man inte bli 
ekonomiskt lidande.

/Peter Nilsson,  
ordförande i Visions 
Malmöavdelning
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Vad har du för fackligt uppdrag och 
vad innebär det?
–Som ordförande i Visions sektion på 
fastighets- och gatukontoret håller jag 
ihop styrelsens fackliga arbete på vår 
förvaltning. Jag leder våra möten och 
ser till att styrelsens medlemmar får de 
förutsättningar som de behöver för att 
kunna utföra sina uppdrag. 

Som ordförande är jag representant 
i förvaltningsrådet och jag täcker även 
upp i avdelningssamverkan när det 
behövs.

I de forum som vi är valda att 
samverka lyfter vi frågor som är viktiga 
för våra medlemmar och verkar för 
att ta tillvara på olika kompetenser, 
kreativitet och engagemang för att nå 
ett bättre slutresultat tillsammans med 
arbetsgivaren. 

Jag är dessutom förhandlingsråd i den 
årliga löneöversynen och är ofta kanalen 
in för medlemmar som behöver vår hjälp. 

I förvaltningens rekryteringsprocess 
medverkar jag till att formulera 
kravprofiler inför chefstillsättningar och 
håller även intervjuer med kandidaterna. 

Det som inte avhandlas i samverkan 
MBL-förhandlas och detta är även något 
som ordförande sköter. 

Utöver det löpande rutinarbetet 
kallas jag och mina fackliga kollegor in 
i olika arbetsgrupper när vi har något 
utöver det vanliga som behöver arbetas 
igenom innan beslut fattas.

“Brinner du för arbetsmiljöfrågor, 
vill lära dig mer om att leda 

en styrelse, fördjupa dig i 
samverkansavtalet, arbetsrätt 
eller löneöversynen? Det finns 

så många möjligheter! “

Varför ville du engagera dig fackligt 
i Vision?
– För mig har det alltid varit en 
självklarhet att alla ska trivas på 
arbetsplatsen med tanke på hur mycket 
av vår tid som vi tillbringar här. Min 
fackliga bana tog sin början år 2013 då 
jag på nära håll fick uppleva vad en dålig 
arbetsmiljö kan ställa till med och tänkte 
att det måste det finnas ett bättre sätt 
att arbeta med dessa frågor innan det 
går så långt. 

Hallå där förtroendevald! // Jessica Grundén

Vårt nuvarande huvudskyddsombud 
på förvaltningen var en starkt 
bidragande anledning till att jag 
engagerade mig fackligt. På ett positivt 
sätt berättade han om hur facket 
jobbade med de frågor som jag var 
intresserad av. Sedan gick det av bara 
farten. Jag blev först suppleant och 
vidare till sekreterare, vice ordförande 
och de senaste fyra åren ordförande.

Är det något du är extra stolt över 
att du uppnått genom ditt fackliga 
engagemang?
– Jag är stolt över alla de tillfällen som 
jag har lyckats hjälpa till och kan se att 
min insats har gjort skillnad för någon 
annan. Oftast är det inte så mycket som 
behövs. 

Med den kompetens som jag har 
skaffat mig kan jag vara med och visa 
vägar till lösning där det ibland ser 
hopplöst och ensamt ut för den som 
upplever problemet. Jag får höra att 
det är tur att vi finns och det driver mig 
framåt. 

Det är också nyttigt att öva på att 
komma bort från eget tyckande och 
agera professionellt i en representativ 
roll. När jag lyckas stanna upp, ta in 

andra perspektiv och formulera mig på 
ett sätt som jag gör att jag når fram i 
situationer där det finns oenighet blir 
jag lite extra nöjd. 

Har du tips till andra som vill 
engagera sig?  
– Detta är vår viktigaste fråga. Fler 
röster som hörs ger bättre kvalitet i det 
fackliga arbetet. Prata med någon av oss 
i styrelsen är det bästa tipset. Fråga oss 
vad vi gör och berätta vad du själv är 
intresserad av så ser vi till att du hamnar 
rätt och känner dig insatt. Brinner du 
för arbetsmiljöfrågor, vill lära dig mer 
om att leda en styrelse, fördjupa dig 
i samverkansavtalet, arbetsrätt eller 
löneöversynen? Det finns så många 
möjligheter! 

Min upplevelse är dessvärre att allt 
fler har svårt att kombinera sin redan 
höga arbetsbelastning med det fackliga 
uppdraget vilket jag har stor förståelse 
för. Samtidigt vill jag verka för att 
avdramatisera hur mycket tid och energi 
fackligt arbete kräver. Kunskap och 
erfarenhet är något som byggs över tid 
och det finns alltid möjlighet att anpassa 
engagemanget till det som funkar för 
dig. 

“Jag är stolt över alla de tillfällen som jag har lyckats hjälpa till och kan se att min 
insats har gjort skillnad för någon annan” säger Jessica Grundén, projektledare på 
fastighets- och gatukontoret, som är ordförande för den lokala sektionen.

Jessica Grundén, projekt- 
ledare på FGK. Foto: Privat.
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Ge blod på arbetstid
Visste du att vi som jobbar i Malmö 
stad kan ge blod på arbetstid utan 
löneavdrag?

Blodgivning på arbetstid kan ske 
efter dialog med din chef och utifrån 
verksamhetens förutsättningar. Läs 
mer på Kominsidan Tjänstledighet i 
dokumentet “Vissa tjänstledigheter”.

En ny undersökning bland Visions 
medlemmar inom socialt arbete 
visar att drygt fyra av tio av de 
tillfrågade i Skåne har blivit utsatta 
för hot, våld, personangrepp eller 
förtal under det senaste året.  
Många är samtidigt missnöjda 
med det stöd de fått från arbets- 
givaren. Vision vill att kommunerna 
i länet tar fram planer för att säker-
ställa medarbetarnas trygghet.

Bland de som har blivit utsatta för hot 
eller våld uppger drygt var fjärde att 
de fått ett otillräckligt stöd eller inget 
stöd alls. Färre än var femte uppger att 
incidenten har polisanmälts.

– Vi vill att kommunerna i länet tar 
fram en plan för att säkerställa med- 
arbetarnas trygghet. Planen bör tas 
fram tillsammans med skyddsombud 
och i första hand innehålla förebyg-
gande åtgärder, snabbt stöd till den 
som blivit utsatt och en rutin att alltid 
göra en polisanmälan, säger Richard 
Frederiksen, huvudskyddsombud i 
Visions Malmöavdelning.

– I Malmö har Vision och arbets- 
givaren en gemensam bild av  
problemet med hot och våld mot  
medarbetare inom socialt arbete. 
Bland annat tar vi fram bättre rutiner 

Hot och våld vanligt inom 
socialt arbete i Skåne

för anmälningar av hot mot personal. 
Dock behövs mer preventivt arbete 
och bättre rättsskydd för att skapa en 
större trygghet för våra socialarbetare. 
Politiker och arbetsgivare måste göra 
ekonomiska satsningar på personal 
och verksamheter för att skapa mer tid 
för det sociala arbetet.

Utifrån rapporten och resultat från 
Malmö stads medarbetarenkät är 
frågan prioriterad att arbeta vidare 
med under 2022, både för Vision och 
arbetsgivaren.

Enkäten har besvarats av medlemmar 
som arbetar som socialsekreterare 
inom myndighetsutövning, bistånds- 
handläggare, behandlingspersonal 
inom HVB, stödboende och öppen- 
vård, kuratorer inom hälso- och 
sjukvård och skola samt fältassistenter. 
Resultaten bygger på svar från 1 433 
medlemmar. Skåne län ingår i Visions 
område Syd, där Skåne län och  
Blekinge län ingår. I område Syd  
svarade 182 personer på enkäten. 

u Läs hela rapporten här:  
”Har du familj...?” En rapport om ut-
satthet för hot, personangrepp och 
våld i socialt arbete.

Richard Frederiksen, huvudskyddsombud i 
Visions Malmöavdelning.

Schyst arbetsliv
Med den digitala utbildningen Schyst 
arbetsliv, som är öppen för alla Visions 
medlemmar, utvecklar du ditt nätverk 
och får verktyg att påverka din karriär, 
ditt fackförbund och hur du trivs på 
jobbet. Allt för att du ska få ut så  
mycket som möjligt av ditt arbetsliv.

Du får reda på vilka fördelar du har 
som medlem i Vision och hur du kan 
engagera dig i det som är viktigt för 
dig. Du får dessutom veta mer om 
Visions karriärtjänster och hur du kan 
använda dig av dem. Skyddsombud 
och ombud kan gå utbildningen på 
arbetstid.
u Läs mer och delta i  

utbildningen här.

Skicka motioner till Visions 
förbundsmöte 2022
Den 29/9–1/10 2022 hålls Visions  
förbundsmöte, som är vårt högst 
beslutande organ.

Som medlem kan du skriva motioner 
till förbundsmötet om frågor som 
du tycker att Vision ska arbeta med. 
Antingen kan du skriva på egen hand, 
eller skicka förslag till oss i Malmö- 
avdelningens styrelse på vad du tyck-
er att vi ska skriva om. Motionerna ska 
vara inlämnade senast den 29/3 2022 
för att behandlas på förbundsmötet 
2022. Skicka in din motion till  
forbundsstyrelsen@vision.se,  
och gärna till  
visionavdelningen@malmo.se.Foto: Katja Kircher, geblod.se.

https://cityofmalmo.omniacloud.net/komin/anstallning/arbetstid-ledighet-och-franvaro/tjanstledighet
https://via.tt.se/data/attachments/00734/3957d41c-dc6d-4e35-b5db-d5a4ae1a0c10.pdf
https://via.tt.se/data/attachments/00734/3957d41c-dc6d-4e35-b5db-d5a4ae1a0c10.pdf
https://via.tt.se/data/attachments/00734/3957d41c-dc6d-4e35-b5db-d5a4ae1a0c10.pdf
https://vision.se/din-utveckling/utbildning/utbildningar-for-fortroendevalda/schyst_arbetsliv/
https://vision.se/din-utveckling/utbildning/utbildningar-for-fortroendevalda/schyst_arbetsliv/
mailto:forbundsstyrelsen%40vision.se?subject=
mailto:visionavdelningen%40malmo.se.?subject=
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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

FÖLJ OSS PÅ  
FACEBOOK
Vi lägger ut information 
om vad som är på gång 
i avdelningen. Sök efter 
”Visions Malmöavdelning” 
på Facebook. 

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

God jul och gott nytt år  
önskar Visions Malmöavdelning!

http://vision.se/System/Avdelningar/Malmo/Malmo/
https://www.facebook.com/visionmalmo
mailto:visiondirekt%40vision.se?subject=
https://kundo.se/org/vision/
https://cityofmalmo.omniacloud.net/komin/coronasituationen
https://cityofmalmo.omniacloud.net/komin/coronasituationen
https://cityofmalmo.omniacloud.net/komin/coronasituationen

