
 

Sida 1 av 9 

Minnesanteckningar Samordningsgruppen Vision Region 

Norr 27-28 februari 2020 
Närvarande: Annica Berg-Flemström, Sara Mäki, Sten Andersson, Marie Sandström, 

Katarina Holmqvist, Hans-Jörgen Kronqvist, Charlie Persson, Elisabeth Asplund, Åsa 

Widmark, Lena Nysjö, Ann-Gerd Cardin, Ingrid Boström 

 
 

1. Spelregler för Samordningsgruppen i Norr- genomgång 
 Det som sägs i rummet stannar i gruppen (om vi inte vill sprida information). 

 Öppenhet – ingenting är dumt. 

 Prioritera våra möten. 

 

2. Incheckning 
Vi går bordet runt där alla får möjlighet att berätta om hur det ser ut hos 

dem idag och ta upp eventuella frågor. 

 

Sten tipsar om en föreläsare de bokade som var uppskattad och bra. Igor 

Ardoris – hur du blir bra på att ta en förlust. 

 

3. Rekrytering chefer 
Maria Wallström, personlig ombudsman för chefer på Visions center i 

Luleå, berättar hur läget är för chefer just nu. Många ärenden just nu och 

det går snabbt i svängarna. Många skyller på sparningskraven. Utköp, 

varningar på chefer men incitament saknas. Uppmärksamma detta och 

lägg en tolkningsföreträde.  

 

Hon råder att man ska tipsa chefer att skaffa sig en privat mejl för kontakt 

med 

Vision då arbetsmejlen är en offentlig handling. 

 

Några av de kommande aktiviteter för chefer som Maria är involverad i: 

 Träff för chefsombud i Luleå 25 april  

 Nätverk för förvaltningschefer i Norrbotten under maj månad.  

 Utbildning för Region Västerbotten chefer 15 april. 

 Utbilda kyrkorådet i Kalix 5:e mars. 

 Centrala chefsföreläsningskonceptet 

 

Maria kommer gärna ut på arbetsplatsbesök. Hör av er till Maria på 

maria.wallstrom@vision.se  

Datum: 2020-02-28 

Sara Mäki 

mailto:maria.wallstrom@vision.se
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4. Information från förbundsstyrelsen – Visions kommande 

inriktning inför Förbundsmötet 2020 

 
Inriktningen är grunden för Visions verksamhetsplanering för avdelningar, 

klubbar och kansliorganisation. Den riktar sig inte externt. 

 

Vad är kommande utmaningar? Omställning, digitalisering, robotisering, 

klimat, vikten av att vi är många för att kunna vara med och påverka, 

arbetsmiljön kommer vara viktigare, besparingar samtidigt som IT-miljöer 

ska byggas upp för att klara digitaliseringen. Vision måste kunna vara med 

och påverka. Utmaning är också att se en inriktning i en föränderlig värld 

som ska hålla i fyra år. 

 

 

Det övergripande målet 

Fler medlemmar för ökad facklig styrka kommer bli vårt övergripande 

mål. 

 

Det övergripande målet – vi är många, vi är starka, vi är relevanta. Våra 

medlemmar vill kunna få rådgivning, att Vision har relevanta erbjudande, 

är skickliga och har en lokal närvaro. 

 

Vision kommer att behålla hjärtefrågor men gör om de till tre stycken. 

 

Tre hjärtefrågor som är relevanta utifrån övergripande målet;  

 Vi skapar bra villkor i ett förändrat arbetsliv 

- Därför har vi fokus på: lön, arbetsmiljö och omstälnning med ett 

hållbarhets-perspektiv, dvs socialt, ekonomiskt och miljömässigt. 

Arbetsglädje och lösningar. 

 Fler engagerar sig i vision 

- Därför har vi fokus på: Att ställa frågan om medlemskap till alla 

som inte ä med. Inkludering av fler förtroendevalda med nya 

perspektiv. En arbetsplats för alla. 

 Vårt medlemskap är attraktivt och relevant 

- Därför har vi fokus på: Synlighet, närvaro för dialog och 

rådgivning. Att utveckla formerna för inflytande. 

 

Ovan genomförs med hjälp av Visions strategi: närvaro, ställa frågan, 

inflytande. Visions strategi kommer finnas kvar i nya dokumentet. 

 

Målsättningar 

Tidigare har Förbundsstyrelsen gjort ett färdigt dokument med färdiga 

mål och målsättningar. Tanken denna gång är att Förbundsstyrelsen 
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tillsammans med förtroendevalda ska jobba fram vilka målsättningar 

som är mest relevanta att ha. Förbundsstyrelsen har tagit fram förslag 

på målsättningar, men förtroendevalda får komma med egna inspel. 

Genom VoteIT kommer man kunna gå in och diskutera vilka mål som 

Vision behöver ha de kommande fyra åren. Dessa kommer sedan tas 

som beslut på Förbundsmötet 2020.  

 

För att använda VoteIT använder man samma användare och lösen 

som på det digitala årsmötet, minns man inte sina uppgifter kan man 

kontakta Kajsa Qvist om hjälp. 

 

Samordningsgruppens diskussion kring hjärtefrågorna och målen 

 

Hjärtefrågorna 

Det som samordningsgruppen upplever saknas i hjärtefrågorna är 

cheferna. Många gånger upplevs att man inte vet att man kan vara 

chefsmedlem i Vision och därför är det bra att de är tydliga i 

hjärtefrågorna. 

 

Yrkesfrågorna känns inte heller lika synliga i dessa hjärtefrågor. Vilket 

upplevs att de inte är lika tydligt att vi ska arbeta med de 

fokusområdena. 

 

De nya hjärtefrågorna upplevs som lite luddigare och bredare. Om inte 

texten under hjärtat funnits så hade man inte förstått vad som innebär i 

hjärtefrågan. Vilket upplevs svårare att verksamhetsplanera kring. 

 

En arbetsplats för alla skulle kunna stå under alla hjärtefrågorna. 

 

Stabilitet önskas, att hjärtefrågorna förankras i oss. Upplevelsen är att 

när någonting precis förankrats så byts de ut. 

 

 
Målen 
Vi skapar bra villkor i ett förändrat arbetsliv 

Lyfta fram ännu mer om utbildningen för förtroendevalda, 

kompetensutveckla förtroendevalda. 

 

Lön – någon form av mål kring löner då det är en central del i våra 

medlemmars medlemskap. T.ex 80% (100%) av våra medlemmar ska 

vara nöjda med sin lön. Våra yrkande ska ge kraft. Kan man ha något i 

vår lönepolitik som mål? Våra medlemmar vill se tydligt samband 

mellan arbetsinsats och bedömning. 

 

Arbetsmiljö – det är tufft idag på arbetsplatserna. I arbetsmiljölagen 

står det att arbetsplatsen ska vara anpassad för individen. 
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Vision gör så att medlemmar kan utvecklas i sitt yrke – hur? Vi kan 

driva intresseförhandlingar.  

 

Fler engagerar sig i Vision 

80 % av alla förtroendevalda ska tycka att det är enkelt och roligt att 

vara förtroendevald - Upplevs som ett bra och självklart mål för att 

kunna rekrytera fler medlemmar och för att Vision ska bli starkare. För 

att lyckas med detta måste ombuden få utbildningar.  

 

75 % av alla förtroendevalda har genomgått utbildningen en 

arbetsplats för alla. - Upplevs lätt att jobba för. Kanske att vi skulle 

säga 100 % och kravet att man måste ha gått utbildningen för att få bli 

förtroendevald.  

 

35 % av alla förtroendevalda är under 35 år. 

 

Mål som är tydligt som säger att fackligt arbete inom Vision går att 

kombinera med ett arbetsliv.  

 

Vårt medlemskap är attraktivt och relevant 

Visions upplevs som synliga och närvarande på arbetsplatserna – Detta 

mål upplevs som mycket bra, men att man kan ändra ordet upplevs till 

är.  

 

75 % av medlemmarna vill rekommendera Vision. 

 

25 % av alla våra medlemmar har valt att lära sig mer om Vision och 

sina möjligheter på arbetet genom att delta i medlemsutbildningens 

schysst arbetsliv – upplevs som ett bra mål. 

 

 

5. Medlemsavgiften till Vision 

 
- Vi blir dyrare och dyrare. Många medlemmar betalar runt 300 kr sen 1 

januari 2020. 

- Medlemsavgiften upplevs bli viktigare för att kunna rekrytera 

- Idag – avgifterna baseras på medlemmens lön/ersättning. Max avgiften 

baseras på en lön/ersättning om ett halvt prisbasbelopp (23250 

kr/mån). Minsta avgiften är 1/5 av maxavgiften. En fast avgift för 

inkomstförsäkring tillkommer för alla medlemmar som omfattas av 

försäkringen. De lokala klubbar/avdelningarna sätter sina egna 

avgifter. 

 

Vad gör Förbundsstyrelsen nu? 
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En grupp med tre tjänstemän och tre från styrelsen har som uppgift att 

analysera och ha dialoger med förtroendevalda för att ta fram ett underlag. 

Senast juni 2020 ska de lämna ett förslag till Förbundsstyrelsen på möjliga 

vägar att gå när det gäller medlemsavgiften. 

 

Samordningsgruppens diskussion om medlemsavgiften 

 

I Förbundsstyrelsen ser de från en mängd undersökningar som kansliet 

gör att priset på senare år har seglat upp som en viktig del när en väljer 

medlemskap. Förbundsstyrelsen frågar samordningsgruppen hur de 

upplever resonemangen om priset bland potentiella medlemmar och 

medlemmar? 

 

Samordningsgruppen är eniga om att man vid rekrytering behöver förklara 

varför vi är dyrare (gäller inte rekrytering av chefer då Ledarna är dyrare). 

Ungdomarna frågar alltid vad det kostar att vara medlem och blir osäkra 

att gå med när vi har ett diffust svar att ge.  

 

Förbundsstyrelsen tycker det är problematiskt att konstruktionen på 

avgiften gör att den ökar med automatik varje år. De ställer frågan till 

samordningsgruppen hur de tänker kring detta och om de har några idéer 

hur medlemsavgiften skulle kunna göras om. 

 

Samordningsgruppen anser att ökningen av kostnaden behöver ses över 

och tas bort. Om vi ökar i medlemsantal så tjänar vi på att ta bort detta. 

Lönen borde fastställa hur mycket avgift man ger, tydliggöra nivåerna. 

Avdelningarna skulle kunna halvera sin avgift och att Förbundet kommer 

med tydligare restriktioner hur hög avgift avdelningarna får ta. 

 

Ska förbundet ta mer kostnader? Om avdelningarna halverar sina 

kostnader.  

 

Solidaritetstankar – samla alla pengar i en pott och så får man äska pengar. 

Förutsättningarna för förtroendevalda/styrelserna behöver finnas, det ser 

olika ut beroende på var i Sverige. 

 

Borde kanske finnas hårdare begräsningar hur stort kapital avdelningar får 

ha. Samt restriktion kring medlemsavgiften, lite för fritt val. 

 

Förbundsstyrelsen tänker att 270 kr är en rimlig avgift för medlemmar i 

maxavgift Samordningsgruppen tycker det låter vettigt.  

 

 

6. Övrig information från Förbundsstyrelsen 
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Kampanjen är nu igång och det är personal från Vision Direkt som syns i 

kampanjen. Den är synlig i tryckt media, digital media och på skyltar ute i 

landet. 

 

Beslut har tagit att vi inte längre ska kalla Visions områden för regioner. 

Detta beslut är taget då det blivit förvirring när landstingen bytt namn till 

regioner. Nu ska vi säga område istället för region. Region Norr heter nu 

Område Norr. 

 

Pensionärsutredning från 2010 har utvärderats av Anna Åkerström, 

ombudsman på centret i Luleå. Katarina och Hans-Jörgen har också suttit 

med. Rapporten är klar och godkänd av Förbundsstyrelsen. Rapporten 

kommer att komma på hemsida.  

 

Fackliga organisationskartan förändras och ses över. Vision håller koll på 

detta och måste hänga med för att se hur vår organisationskarta ska se ut. 

Samarbete med andra fackförbund eller organisering. 

 

Förbundsmötet – Starttid klockan 11.00 på torsdag. Resepolicyn, alla som 

har mindre än 70 mil måste åka tåg. Behöver man starta klockan 5 på 

morgonen så får man åka kvällen före.  

 

Jargontest.vision.se - gör den gärna i era styrelser. 

 

Framtidens arbetsplats – Linköping är klart. Förbundshuset är på gång och 

följer tidsplanen med inflyttning 1 april 2021. Tidsplan för centrerna är att 

2020 ska Sundsvall och Malmö in i aktivitetsbaserade arbetsplatser, 2021 

Luleå och 2022 Göteborg.  

 

 

7. Information från centrala valutskottet 
Öppet för att nominera till förbundsstyrelsen, revisioner osv. Till den 29 

mars kan man nominera. Mer information finns på hemsidan. Datum för 

intervjuer ligger ute och blir man nominerad måste man vara beredd på att 

kunna komma på intervju dessa datum. Förslaget ska vara kalart innan 

midsommar. 

 

Suppleanter, revisorer, centrala valutskottet kommer att skötas på annat 

sätt. 

 

 

8. Socialt område 
Martin Bernstéen, ombudsman på centret i Luleå berättar om arbetet med 

socialt område. Sociala området är ett prioriterat område i förbundet. Vi 
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har ökat i representativitet i många grupper. Men minskat på områden vi 

inte kan påverka.  

 

Bjud gärna in Anna Åkerström och Martin Bernstéen om ni ska göra 

aktiviteter inom sociala området. De kan komma ut och föreläsa. t.ex i 

samband med lunch.  

 

Man håller på att se över socialtjänstlagen.  

 

Yrkesboostarna – webbaserad informationsträffar mot det sociala området 

med aktuella ämnen.  

 

Mer information om det arbetet med det sociala området kan man läsa om 

på hemsidan https://vision.se/Yrken/Socialt-arbete/  

 

9. Tematräffar, beslut som fattades på förbundsmötet 2018 
På Förbundsmötet 2018 antogs rapporten ”En utvecklad organisation för 

inflytande och engagemang”. I den rapporten fanns det ett antal delar om 

hur man ska nå ett större inflytande och engagemang i förbundet. 

Förbundsstyrelsen vill att utvecklingen av den parlamentariska 

organisationen och processerna ska kännetecknas av transparens, 

inflytande, flexibilitet och engagemang. De demokratiska processerna ska 

vara transparenta för intresserade medlemmar och förtroendevalda. 

Förslag, dialoger och beslut ska kommuniceras på ett tydligt sätt. Det ska 

vara enkelt att ha inflytande i Vision och förbundet ska präglas av en 

levande demokrati med stor delaktighet.  

 

Det togs fram förslag för utvecklad organisation och ett av dessa är ”Nya 

arenor för inflytande, engagemang och handlingskraft”. För att nå detta 

har man tagit fram arbetssätt att man ska anordna tematräffar för 

förtroendevalda. På dessa tematräffar ska det finnas möjlighet för 

förtroendevalda att löpande komma med inspel till Förbundsstyrelsen i 

olika frågor.  

 

För år 2020 är temat framtidens arbetsliv med fokus på digitalisering och 

förändrat arbetsliv. 

 

Tematräffar är ett beslut utifrån rapporten som går att läsa på följande 

länk: 
https://vision.se/globalassets/om-
vision/forbundsmoten/2018/fm18_fs_rapport_utvecklad_organisation.pdf 

 

Centret i Luleå kommer att under 2020 erbjuda 10 stycken tematräffar, det 

är Anna Åkerström, ombudsman på centret i Luleå, som har ett 

huvudansvar för dessa tematräffar. Målgruppen är förtroendevalda 

(styrelsen, ombud eller andra förtroendeuppdrag i Vision).  Tidsåtgång för 

https://vision.se/Yrken/Socialt-arbete/
https://vision.se/globalassets/om-vision/forbundsmoten/2018/fm18_fs_rapport_utvecklad_organisation.pdf
https://vision.se/globalassets/om-vision/forbundsmoten/2018/fm18_fs_rapport_utvecklad_organisation.pdf
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en tematräff är 1-1.5 timma (frukost, lunch, aw). Anna vädjar till 

samordningsgruppen att bjuda in centret för att utföra dessa tematräffar.  

 

Ta kontakt med Anna för att boka in en tematräff, 

anna.akerstrom@vision.se eller 0920-237866, 076-1060275 

 

10.  Lärarförbundet 
Från och med 1 januari 2020 har vi ett avtal med lärarförbundet som syftar 

till att de som är lärare utan giltig lärarexamen och som inte redan är 

medlem i lärarförbundet får bli medlem i Vision.  

  

11.  Skypemöte 2020 
Samordningsgruppen kommer att ah ett skypemöte den 24 augusti klockan 

10.00 inför Förmötet 

 

12.  Nationella träffen för samordningsgrupper 7-8 maj 
En nationell träff för samordningsgrupperna. Vi kommer att vara i 

Stockholm på Happy Tammsvik och preliminära tiderna är start den 7 maj 

klockan 11.00 och avslut den 8 maj klockan 14.00. 

 

13.  Centrets VP och budget 
2020 är centrets planeringsförutsättningar att vi ska prioritera chefer, 

sociala området och administratörer. Som högsta mål att öka i facklig 

styrka.  

 

En ny aktivitet varje månad, dock ej sommarmånaderna, är att vi kollar på 

månaden innan vilken avdelning/klubb som har ökat mest i inflöde. I 

januari var det Vision Jokkmokkavdelning som vann och fick fira med 

tårta. 

 

Rekryteringsdagar och rekryteringsgala i Stockholm har varit. Inga priser 

till Område Norr. Men vi var representerade i de flesta kategorierna. 

Upplevdes som bra stämning och bra dagar. 

 

Ingen husbil i år, istället kommer vi ha visionsveckor. Fokus är 

rekrytering. Det finns föreläsningspaket man kan välja mellan. Dock har 

centret beslutat att inte använda jargongtestet.  

 

Centret anordnar många utbildningar. Utbildningar för chefesmedlemmar, 

förtroendevalda och övriga medlemmar. 

 

Förmöte 26-27 augusti tillsammans med Område Mitt och Område 

Västerås. Är man på Förmötet och representerar samordningsgruppen så 

förväntas man ha ett uppdrag under Förmötet. 24 augusti har 

mailto:anna.akerstrom@vision.se


 

Sida 9 av 9 

samordningsgruppen skypemöte klockan 10.00 inför Förmötet. Är man 

ordinarie ombud är det ett krav att delta, ersättare är bra om de deltar.  

 

Förbundsmötet är 24-26 september. 

 

Verksamhetsplaneringskonferensen för område norr kommer vara 8-9 

oktober på Piteå havsbad. 

 

Annica går igenom centrets ekonomi för 2019 ekonomi samt visar 

budgeten för 2020. Chefsaktiviteterna är det Malmö som tar de stora 

föreläsningskostnaderna. 

 

14.  Gemensamma ärendehanteringen 
Annica informera om att centret i Luleå kommer att gå in i den 

gemensamma ärendehanteringen från och med 23 mars. Luleåcentret är 

sist in av alla center i Förbundet. Åtta personer har anställts till 

ärendehanteringen, som är kopplade till Vision Direkt, varav fyra personer 

kommer från centrerna (Sundsvall, Västerås, Stockholm och Malmö). Från 

och med nästa vecka kommer de börja bilda sin nya arbetsgrupp 

tillsammans med rådgivare från Vision Direkt.  

 

Syftet med gemensam ärendehantering är att ge en mer effektiv och 

snabbare service till förtroendevalda. När man behöver stöd och hjälp, så 

ska man skicka frågan till centret i Luleås mejl eller ringa Vision Direkt 

och välja knappval för förtroendevalda. All information om den nya 

ärendehanteringen kommer att skickas ut till arbetsgivare och internt till 

förtroendevalda.  

 

Den gemensamma ärendehanteringen kommer innebära nya arbetssätt för 

ombudsmännen på centret. Ombudsmännen fick utse tre personer som fick 

arbeta fram fem olika förslag som alla ombudsmännen fick ta ställning till 

och göra en swot-analys. Utifrån denna har det nya arbetssättet för 

ombudsmännen tagits fram.  

 

15.  Värdegrund 
Maria berättar om plattformen de använder sig av. Hon skickar 

information till Sara som skickar ut till de andra som tips. 

 
 

16.  Övrigt 
Den andra mötesdagen för samordningsgruppen avslutas till lunch och 

oftast väljer gruppen att börja resan hemåt, då det är en lång resväg för de 

flesta. Därmed stannar de inte och äter lunch. Förslag ges att centret köper 

in lunchsmörgås som gruppen kan ta med på resan hemåt. 

 


