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Minnesanteckningar – Samordningsgruppen – Juni 2021 

 

Närvarande: Iréne Hederstedt, Carl Wyckman, Helena Fyhr-Abrahamsson, Cecilia 

Johansson, Gustav Södling, Camilla Berlin, Sigge Ahnstedt Lotta Dahl, Dalia Eid, 

Henrik Westerman, Christina Frostberg och Kent Kullander.  

 

Laget runt 

 

En kort ögonblicksbild från alla. Många vittnar om hel del personärenden nu. Inte bara 

kopplat till Corona utan mera ”som vanligt” inför sommaren/semestrar (som vi nog alla 

längtar till). 

 

Många genomför medlemsträffar digitalt. Oftast med ett roligt/relativt inslag för att 

locka och erbjuda annat än bara arbetsrelaterat. Det märks dock en fortsatt digital 

trötthet ute bland medlemmarna.  

 

Mycket diskussioner om hur det förväntas bli efter pandemin. I Region Östergötland 

finns t ex en ”post corona-grupp” tillsatt.  

 

Rapport från Förbundsstyrelsen 

 

Mycket fokus på höstens 10-årsjubileum. Alla kommer att bli inbjudna och även 

potentiella medlemmar ska kunna delta. Det kommer att bli helt digitalt och 

förhoppningen är att det ska gå att återuppleva i efterhand om en inte har möjlighet att 

delta ”live”. Datumet för det ”stora” firandet blir den 24 september, under lunchtid. Vi 

vet även att många avdelningar och klubbar planerar för egna event vilket ju är 

jätteroligt! 

 

Fortsatta diskussioner om höstens Tema-träffar. Under våren har det digitala arbetslivet 

varit i fokus och en inte allt för vågad gissning är att höstens Tematräffar kommer att ha 

ett liknande tema, kanske med någon liten twist, beroende på hur läget ser ut just då. 

 

En ny ”Disa-film” är i antågande. Den tidigare filmen togs fram i och med namnbytet 

till Vision och finns att se här – för den som vill återuppliva den eller kanske inte har 

sett den alls.  

 

Samordningsgruppens syfte 

 

Från förra mötet i mars har vi jobbat med en formulering av Samordningsgruppens 

syfte. En mening som säger vilka vi är, vad vi gör och för vem vi gör det. Efter många 

turer har vi nu landat i att Samordningsgruppen syfte är:  

 

”Samordningsgruppen ökar avdelningars och klubbars möjligheter att påverka 

Visions utveckling genom att vara länken för kommunikation och dialog till 

förbundsstyrelsen” 

 

 

https://play.vision.se/medlem/visions_resa_genom_tiden1
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Dialog kring organisationspolitik 

 

Dalia delade med sig av Förbundsstyrelsens tankar och funderingar och fick inspel från 

Samordningsgruppen om hur det i nuläget fungerar ute i verksamheterna. Det finns ett 

rätt så utbrett (och i många fall) gott samarbete med andra organisationer. Frågor som vi 

diskuterade var: 

 

► Vilka lokala samarbeten med andra fackförbund har ni idag? På vilket sätt sker 
dessa samarbeten  

► Kring vilka frågor samarbetar ni med andra förbund? 
► Vilka samarbeten upplever ni ger mest resultat för medlemmarnas frågor? 

 

 

Stödet till förtroendevalda 

 

Allt sedan förbundsmötet 2016 har frågan diskuterats, debatterats och behandlas. Stödet 

till förtroendevalda i Vision är viktigt och något som engagerar i alla led. Från 

Förbundsstyrelsen, till landets 7 olika center, till förtroendevalda, avdelningar och 

klubbar och slutligen hela vägen ut till våra medlemmar och presumtiva dito.  

 

Dalia gick igenom den senaste undersökningen där synen på uppdragen samt stödet som 

ges och kan fås har kartlagts. Rent generellt kan det konstateras att ju ”tyngre” uppdrag 

en har, ju mer nöjd verkar en vara med stödet som finns. En liten uppfattning av detta 

får vi genom nedanstående bild. 

 
 

           eter  ndersson

Stöd fr n  ision  ytterligare bedömningar

 ormuleringar

 ag upplever att det stöd som erbjuds är modernt och l tt tillg ngligt

 ag anser att Vision erbjuder r tt verktyg för att jag ska kunna utföra mitt uppdrag

 ag anser att kansliorganisationen ger mig det stöd som jag behöver för att jag ska kunna genomföra mitt uppdrag

 ag upplever att det digitala stöd som Vision erbjuder fungerar på ett tillfredställande sätt

 kala    , där   motsvarar   tämmer inte alls   och   motsvarar   tämmer helt 
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 mbud  assör  edamot  rdförande

 odernt och l ttillg ngligt   tt verktyg Stöd för uppdraget  igitalt stöd
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Den kritik som finns kring stödet till förtroendevalda är i stort sett känd sedan tidigare 

och en dialog är upprättad. Det är speciellt företrädare från de större avdelningarna som 

har haft många synpunkter på Mina  idor och medlemsadministrationen.  amtidigt 

pågår det ett omfattande utvecklingsarbete kopplat till Visions digitala system. Den här 

frågan lär vi återkomma till även framöver. 

 

Möjlighet att ta direktkontakt med personal på centret (främst ombudsmän)  

 

För att säkerställa att samtliga center levererar samma (i möjligaste mån) service ut till 

förtroendevalda, medlemmar, arbetsgivare m m så har vision centralt sedan något år 

sedan en gemensam väg in till centren. Det finns numera en central/landsöverskridande 

ärendefördelningsgrupp som tar hand om inkomna ärenden. Enklare frågor behandlas 

direkt av den gruppen och sådant som kräver ”handpåläggning” av mer lokal natur 

skickas till respektive centers inbox. Dessa ärende fördelas sedan på varje center (oftast 

under måndagar) vilket gör att centret har möjlighet att skapa en jämn arbetsbelastning 

för de anställda där. Vägen in till centret i Linköping är linkoping@vision.se  

 

Det finns fortfarande möjlighet att kontakta någon på centret direkt……….men risken 

är ju då att den man söker kanske är sjuk, har semester eller tar emot ärendet och sedan 

själv lägger det i ärendehanterings-kön till fördelning. Detta gör att en direktkontakt i 

själva verket kan ta längre tid att få hjälp med än om en går ”rätt” väg från början. 

 

Den här diskussionen mynnade ut i fortsatta diskussioner kring hur vi kan upprätthålla – 

och utveckla – dialogen mellan förtroendevalda och anställda på centret. För många är 

den personliga kontakten viktig (och i några fall den enda) och en anledning till att 

uppdraget känns lustfyllt och meningsfullt. Att känna sina kontakter på centret bidrar till 

att klyftan mellan förtroendevalda och tjänstemän inte ökar. Vi får inte släppa det! 

 

Vi i Samordningsgruppen kommer att ta upp den här frågan på kommande möten och 

ser gärna att flera förtroendevalda får chansen att tycka till. 

 

Aktuellt från centret 

 

• Andreas Ählström (ombudsman) är tillbaka efter föräldraledighet 

• Elin Sjögedahl (rekryteringscoach) är fortsatt sjukskriven 

• Digitala sammankomster gäller 

• Semestern känns efterlängtad och välbehövlig för samtliga 

 

 

Nästa möte 

 

Nästa gång som Samordningsgruppen träffas är den 5 oktober. 

 

 

 

Minnesanteckningar förda av – Kent Kullander, Visions center i Linköping 

mailto:linkoping@vision.se

