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Minnesanteckningar 

samordningsgruppen område norr 

5 februari 2021 
Närvarande: Ingrid Boström, Sten Andersson, Ann-Gerd Cardin, 

Elisabeth Asplund, Marie Sandström, Hans-Jörgen Kronqvist, Lena 

Nysjö, Annica Berg-Flemström, Sara Mäki 

 

Dagordningspunkter: 

1. Incheckning-laget runt 

Vi går laget runt där alla får berätta hur de mår och ta upp saker som de 

vill berätta eller prata om. 

2. Information från centret 

Personalen på centret arbetar hemifrån så mycket som det går. Centret är 

inte stängt, så behöver man jobba på kontoret får man. Centret skriver i en 

gemensam kalender om man ska jobba på kontoret, för att på så vis kunna 

se till så att de inte blir många. Majoriteten av personalen arbetar ändå 

hemifrån. Centret har temafika varje fredag där de bjuder på sig själva och 

har roligt tillsammans, vilket är frivilligt. 

 

Åsa Bäcklin har sen hösten arbetat mycket i ärendehanteringsgruppen för 

att stötta upp, samt 50 % till Sundsvalls centret som är en ombudsman 

kort. Åsa kommer att börja arbeta som ombudsman på 

ärendehanteringsgruppen från och med måndag 8 februari 50 % och till 

Sundsvall 50 % för att sedan arbeta 100 % i ärendehanteringsgruppen.  

 

Jenny Ahlman är föräldraledig och kommer tillbaka till hösten. 

Datum: 2021-02-05 

Sara Mäki 
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I ombudsmannagruppen har centret gjort en omfördelning där Ola Leander 

och Anna Åkerström kommer att arbeta mot Västerbottens kommuner och 

Martin Bernstéen och Andreas Lindqvist mot Norrbotten. De går inte 

tillbaka till att man har en personlig ombusman, utan detta är för att centret 

ska öka servicen till sina avdelningar/klubbar i och med att de inte reser i 

område norr pga pandemin och därmed inte träffar förtroendevalda lika 

frekvent som tidigare. 

 

Visions huvudkontor på Kungsgatan är ombyggd till aktivitetsbaserat 

kontorslandskap och man beräknar att flytta in i april. Sundsvalls centret 

flyttade in i sina nya lokaler i september och före dem var det Linköping 

centret som flyttade in i sina nya lokaler. Malmö centret håller precis på att 

flytta in i sina nya lokaler. Efter sommaren kommer Göteborg att flytta in i 

nya lokaler. När det gäller Luleå är planen att vi skulle flytta in i ny lokal 

eller befintlig lokal i november 2021. Under våren har man försökt rita en 

planlösning i den nuvarande lokalen utifrån tanken aktivitetsbaserat 

kontorslandskap, men då lokalen är format som en hästsko och det finns 

två nödutgångar i slutet av varje ände så kommer inte lokalen fungera. 

Därför kommer det nu att göras ett lokalsök för centret i Luleå. Målbilden 

är att flytta in i november, men när centret får flytta in i sina nya lokaler 

påverkas av hur flytten till Kungsgatan går, samt centret i Göteborg. 

 

3. Valprocess för samordningsgruppen 

Vi kommer att ha en digital nominering och startar igång med detta i mars. 

Vi kommer ut med en plan för detta. Valet sker efter årsmötena. 

 

4. Pandemin 

Vision uppmanar arbetsgivare att låta sin personal vaccinera sig på 

arbetstid. Sten berättar att de har ett underlag hur de gör i Piteå som Sara 

skickar ut till alla i samordningsgruppen. 
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5. Verksamhetsplanering- status 

Maria Wallström och Anna Åkerström berättar om två planer som centret 

har gällande träffar med ombud och medlemmar som är intresserad av att 

bli ombud. Samordningsgruppen är överens om att detta låter som bra 

idéer och att centret skickar inbjudan till respektive styrelser i område norr 

som själva får avgöra om de vill bjuda in sina medlemmar och 

förtroendevalda. 

 

6. Återkoppling från Verksamhetsplaneringsdagarna (VP-dagarna) 

Centret genomförde VP-dagar under hösten och har träffat ca 35 styrelser. 

Centret hade ett förarbete, genomförde arbetet och nu har gör de ett 

efterarbete där ombudsmännen hör av sig till styrelserna för att stämma av.  

 

7. Inspel på tematräffar 

På VP-dagen hade vi även tematräffar, där man använder en QR-kod för 

att skicka in inspel till Förbundsstyrelsen. Under våren 2021 kommer 

temat för tematräffar att vara digital arbetsmiljö. 

 

Förbundsstyrelsen efterfrågar teman till hösten från samordningsgruppen 

på ämnen som vi bör fördjupa oss i: 

 Strategi för framtiden efter pandemin.  

 Företagshälsovård 

 Samverkan 

 Distansarbeten 

 

8. Information från förbundsstyrelsen 

Det som arbetas mycket med nu är att ta sig framåt från förbundsmötet. En 

kraft för framtiden. Vi har börjat titta på inflytande och engagemang, 



 

Sida 4 av 4 

engagera sig i demokratifrågor. Mycket avtalsfrågor dyker upp, men också 

remissvaret i sociallagen. Det kommer en ny rådgivningskampanj som var 

uppe för ett år sedan. Förbundsstyrelsen hade 50 styrelsemöten under 2020 

där mycket handlat om avtalsrörelserna.  

 

Lärarförbundet har begärt utträde ur TCO. 

 

9. Information från centrala valutskottet 

Träffades den 3 februari. Planerar en teambuilding för centrala 

valutskottet. 

 

10.  Marknadsföring av Visions lokala hjälp och rådgivning 

Kampanjen kommer att genomföras under våren igen och nu kan 

avdelningar/klubbar få hjälp att skapa sin egen kampanj. Men ansvarar 

själva för att ordna annonsplatser. 
 


