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Inledning 
Annica Berg-Flemström, Verksamhetschef på Visions center i Luleå hälsar alla 
välkommen. 

Den 17 november hade vi i Vision ett extra förbundsmöte där Veronika Karlsson valdes till 
Visions nya förbundsordförande efter Annika Strandhäll, två nya val Mikael Karlsson till 
andre vice ordförande i Vision och Anders Gonzalez till ledamot i förbundsstyrelsen.  

Vision arbetar med ett nytt verksamhetssystem som heter Carma – vi kommer att behöva en 
förtroendevald i detta arbete, den personen ska ha god kännedom om Kurs-it och Mini-FaIT. 

Anna Åkerström informerar om socialarbetarnas arbete som Vision driver nu, 
Göteborgsstad har kommit långt med detta arbete. Fått till ett bra arbetsklimat tillsammans 
med arbetsgivaren, de har gjort mätningar på arbetsplatserna. Rapporter om att 
socialarbetarna mår dåligt på jobbet. LÄNKA IN RAPPORTER.  

Igår fick vi en uppmaning av Matts Hansson, Visions tillförordnade Kanslichef – hans vädjan 
är till alla ute i regionerna att vi ska jobba ute lokalt för att förbättra situationen ute på alla 
socialförvaltningar, vi ska försöka under den här och nästa vecka få till en bra 
intresseförhandling. Tex bättre arbetssituation, IT-stöd mm.  Kontakta Anna Åkerström och 
berätta om vad ni har kommit på så ska hon rapportera det vidare till Veronika Karlsson. 

Förbundsstyrelsen 

Vi bygger Vision, nu tar vi nästa steg! 
Anders Blom, Anders Gonzales och Katarina Holmqvist presenterar sig.  

Vision ska vara Sveriges modernaste fackförbund! Vi ska växa, bli starkare och bättre med 
ännu fler medlemmar.  

2012 hade Vision förbundsmöte i Norrköping där vi tog beslut om Vi bygger Vision, nu i år 
på förbundsmötet i Gävle fattade vi inte direkt nya beslut utan mer hur vi ska fortsätta jobba 
och skruva till för att bli ännu bättre. Vision har en bra värdegrund som vi justerade till på 
förbundsmötet. Du kan läsa hela värdegrunden här: http://vision.se/Om-Vision/Vardegrund/ 

Visions rekryteringsmål är 1000 nya medlemmar per månad, i år har vi klarat målet nästan 
varje månad – vilket är helt fantastiskt. En stor eloge till alla som jobbar så bra med 
rekrytering.  

Medlemssiffror i september 1184 nya yrkesverksamma medlemmar, månaden innan var det 
1209 som är den bästa oktoberkörningen på åtminstone 14 år och den tredje bästa månaden 
inom samma tid. Vi är + 519 jämfört med månaden innan och + 1716 på årsbasis.  

Ett modigt och unikt beslut som togs 2012 är Visions medlemslöfte http://vision.se/Om-
Vision/Visions-medlemslofte/   

Andra fackförbund har börjat titta på hur vi jobbar – vad är det som gör det? Vi ligger lite i 
framkant och har tagit många modiga beslut, tex  Visions kommunikationsutredning. Vi törs 
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ta beslut om både stora och små förändringar som gör att vi blir bättre och bättre. Vi måste 
hålla i och ha målet i sikte – hela tiden!  

Tillsammans bygger vi Vision – bit för bit! Vi har kommit en bit på vägen men måste jobba 
vidare. 

Vision har fem viktiga hjärtefrågor – vilka vi jobbar med. 

 Din lön ska vara individuell och sättas efter bra lönesamtal med din chef. 
 Du som chef ska ha bra förutsättningar och konkurrenskraftiga villkor. 
 Du som jobbar med en välfärd i världsklass ska kunna göra det med fokus på kvalité. 
 Du ska utvecklas i din yrkeskarriär. 
 Du tjänar på ett schyst arbetsliv. 

 

Våra grupparbeten om hjärtefrågorna 
 

Din lön ska vara individuell och sättas efter bra lönesamtal med din chef 
 Partsgemensamma avtalsgenomgångar 
 Våga ställa frågan – vad händer när cheferna inte följer processen (högre chefer) 
 Vikta upp löneprocess 

1. Överlägg 
2. Samtal 
3. Avstämning 

 

Du som chef ska ha bra förutsättningar och konkurrenskraftiga villkor 
 Lyfta frågorna i alla forum, ”nöta” 
 Nya forum, exempelvis politik/nämnd 
 Skyddsronder för chefer 
 Chefsföreträdare 
 Jobba med att höja statusen för cheferna 
 Fungerande stödfunktioner, ”rätt stöd” 
 Delegation för närmsta chef att sätta lön 
 Inga tak 

 

Du ska utvecklas i din yrkeskarriär 
 Den obefintliga yrkeskarriärren 
 Intresseförhandling, högre anslag till kompetensutveckling 
 Du ska utvecklas i ditt yrke – ta bort karriär 

 
 
 
 
 
 

 



Du som jobbar med en välfärd i världsklass ska kunna göra det med fokus på 
kvalité 

 Om alla ska ha ett schyst arbetsklimat ska även socialarbetare omfattas 
 Idag är det för hög personalomsättning 
 Dåligt ledarskap inom IFO/SOC 
 Vi bör utveckla samarbetet med SSR 
 Arbetsförhållandena ska vara så pass bra att det möjliggör lokalt fackligt arbete 
 Mer kompetensutveckling 
 Arbetsmiljön ska kapa trygghet och personalen 
 En bra introduktion är grunden till att personal vill stanna och trivas 
 Vi ska alltid ha de bästa systemen/arbetsredskapen för att ha bra arbetsmiljö 
 Verka och befinna sig i innovationsvänliga strukturer och organisationer, med syfte 

att påverka/delta, helt så tidigt som möjligt 
 Vi borde lyfta fler goda exempel och lära av varandra 
 Det läggs för lite på förebyggande insatser 
 Besparingar kräver ett bättre innovationsarbete 

 
 

Du tjänar på ett schyst arbetsliv 
 NLL ska bli Fair-trade klassade 
 Börja med sig själv, fikabordsdiskussioner 
 Lokalt – vi frågar om kollektivavtal 
 Lyfta fram de som har kollektivavtal 
 Skapa/lyfta frågor kring fair trade, närodlat mm – rekryterande 
 Mentorskap – traineersättning plus avlastning – driva som intresseförhandling. 
 RIM kan komma ut och informera/föreläsa för avdleningar/klubbar/arbetsplatser, lägg 

in i VP för 2015 

Visions Solidaritetsfond 
Ojämnt inflöde till fonden. Mellan 30 kkr och 157 kkr per år. 

Förbundsstyrelsen rekommenderar att avdelningar och klubbar beslutar om ett årligt bidrag 
till fonden, hellre ett mindre belopp än inget belopp. Vi samarbetar tätt med PSI (Public 
Services International) 

Tydligare återkoppling och regelbunden redovisning vad pengarna används till konkret 

Exempel på ändamål som fonden används till: 

 Barn av fängslade turkiska fackföreningsföreträdare Ferit & Belkiza Epözdemir , 40 
kkr 

 Facket i Tunisien, 60 kkr, workshop om media. 
 Turkiska facket i jordbävningsdrabbade område i Vanregionen, 10kkr 
 Facket i Ecuador, 54 kkr 
 Facket i Swaziland, 24 kkr 
 Facket i Filippinerna, 57 kkr 
 Facket i Ukraina, 25 kkr + 14 kkr från Uddevallaavdelningen 
 Gaza – via PSI:s solidaritetsfond, 46 kkr 
 Samlar nu in till Gaza och till WAC-MAAN, ett arabiskt-judiskt fackförbund                            



Som enskild medlem eller avdelning klubb är ni välkommen att skänka pengar som går till ett 
mycket gott syfte.  

Läs mer här: https://vision.se/Medlem/Fair-Union/Solidaritetsfond/ 

Skicka pengar via Swish till nummer 1230323840.  Swish skaffar du via din internetbank 
och installerar en app i mobilen. 

Sätt in pengar på plusgiro 56 12 12-2. Vill din avdelning eller klubb stödja 
solidaritetsfondens insatser kan ni sätta in pengar på samma plusgiro. Tänk på att ange ditt 
eller avdelningens namn. 

Förslag från gruppen: Alla skänker lönen från en arbetstimma, men det finns många andra 
sätt också. Istället för blommor vid t.ex. en avtackning kan man sätta in en peng.  

Förbundsstyrelsen  
Förbundsstyrelsen jobbar nu vidare med besluten som är fattade på förbundsmötet i Gävle 
25-27 september. 

https://vision.se/Om-Vision/Forbundsmote/Forbundsmote-2014/ Alla beslut finns i Aspekten 
https://vision.se/for-dig-som-ar/Fortroendevald/Aspekten1/  

 

Utbildningsgruppen 
Pia Linde, Utbildningsansvarig på Visions resurscenter berättar om utbildningsgruppen. 

Om man räknar bort allt som alla avdelningar och center gör själva, så har de ca 100 centrala 
utbildningar som de genomför under ett år.  

Information hittar du under https://vision.se/Din-utveckling/Utbildning/  

Utbildningar ligger på hemsidan med datum på när de kommer att genomföras samt ort, de 
skickar även ut inbjudningar till alla registrerade ordförande, vice ordförande och 
utbildningsansvarig om det finns någon sådan registrerad.  

Pia ställer frågan om hur avdelningarna tycker det har varit när Vision har ordnat utbildningar 
som avdelningarna kan köpa platser på. Avdelningarna tycker det är bra att vi anordnar och 
de kan köpa platser.  

Är det lagom med en ombudsutbildning och en skyddsombudsutbildning per år? 
Avdelningarna tycker att det vore bra om de fick lämna intresse om när de önskar ha en 
utbildning. Pia ger alla en läxa till 17 december – alla ska kolla hur många ombud och  
skyddsombud de har och vilka som behöver utbildning. Där efter ska alla maila svaren till 
pia.linde@vision.se  08-789 64 68 eller 070-313 56 79 

Minst 12 anmälda per tillfälle för att utbildningen ska genomföras.  

Just nu håller utbildningsgruppen på att rekrytera en ny medarbetare, denna person kommer 
att ha region norr som sitt ansvarsområde.  

https://vision.se/Medlem/Fair-Union/Solidaritetsfond/
https://vision.se/Om-Vision/Forbundsmote/Forbundsmote-2014/
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Se alla utbildningar som du har genomfört med Vision 
Logga in på vision.se klicka på min profil och sedan på mina aktiviteter, där finns alla 
utbildningar som är genomförda.  

Återkoppling av enkäten Material till förtroendevalda 
Annica Berg-Flemström 

Frågan är hur vill du veta vad som är på gång i Vision? 

Den viktigaste är hemsidan eller Aspekten men även nyhetsbrev. 

Vilka av följande informationsmateriel har du beställt under det senaste året? 

Det populärast är den lilla rekryteringsbroschyren samt den stora För gladare måndagar, 
yrkesbladen där efter Din lön och din utveckling och Fair union.  

Hur viktigt är det med papperstrycksaker jämfört med pdf-filer och webbsidor på 
vision.se? 

De allra flesta (98%) kan skriva ut från webben och 65 procent svarar dessutom att det går 
utmärkt. 

Några idéer och tanker från frisvar 

Många uttrycker önskemål om moderna digitala kanaler. Mejl, sociala medier och 
lättillgängligt material via hemsidan. Kanske en app? 

Men man önskar ändå en del tryckt informationsmaterial, inte minst för rekrytering av nya 
medlemmar.  

Man vill ha en blandning mellan papper och digital information. En del uttrycker att de inte 
har tillgång till färgskrivare.  

 

CARMA 
Visions nya CRM system, det var en namntävling bland all personal och centret i Luleå är de 
som lämnade det vinnande namnet   

Varför systembyte? 
 Dagens systemstöd motsvarar inte det behov verksamheten har idag bl.a: 
 En helhetsbild över medlemmarna 
 Målgrupps- och medlemsanpassad kommunikation 
 Anpassat stöd för verksamheten, bl.a. rekrytering 
 Bra stöd för effektiva arbetssätt – t.ex. ärendehantering med integrerad 

dokumenthantering 
 Befintligt systemstöd är egenutvecklat och har varit i drift i snart 17 år 
 Vi är idag beroende av tre enskilda konsulters kompetens för förvaltning och 

utveckling av systemet 

 



Vad har vi gjort hittills? 
 Dagens systemstöd motsvarar inte de behov verksamheten har idag, bl.a: 
 En helhetsbild över medlemmarna 
 Målgrupps- och medlemsanpassad kommunikation 
 Anpassat stöd för verksamheten, bl.a. rekrytering 
 Bra stöd för effektiva arbetssätt – t.ex. ärendehantering med integrerad 

dokumenthantering 
 Befintligt systemstöd är egenutvecklat och har varit i drift i snart 17 år 
 Vi är idag beroende av tre enskilda konsulters kompetens för förvaltning och 

utveckling av systemet 

Microsoft Dynamics CRM 
Vi har valt att använda Microsofts system Dynamics CRM som huvudsystem för 
verksamheten. Systemet har fått namnet Carma. 

 Dynamics möter på ett bra sätt våra identifierade behov 
 Det har välbekanta gränssnitt (Office-miljö) 
 Dynamics passar in i Visions IT-miljö 
 Flera andra fackförbund har valt Dynamics 
 Leverantörerna erbjuder modullösningar för fackförbund 
 Lägre initial kostnad 
 Kortare projekttid och mindre risk 
 Möjlighet till samarbete i förvaltning och utveckling 

Mål med projektet 
 Effektivt stöd till Visions processer 
 Underlätta kommunikation med målgrupper och medlemmar 
 Understödja Visions utveckling över tid, i samarbete med andra fackförbund 
 Gemensamma intuitiva användargränssnitt 
 Helhetsbild av medlemmarna över tid 
 Användarvänliga portaler för förtroendevalda och medlemmar 
 Verksamhetsstödet ska användas av hela Vision och hjälpa oss att nå våra mål! 

Nya portaler 
Portalerna till medlemmar och förtroendevalda kommer att vara uppdelade i tre områden: 

 Mina uppgifter 
 Avdelnings/klubbsuppgifter (tidigare MiniFait) 
 Ärenden/evenemang (tidigare KursIT) 

Mina uppgifter 
Mer information om medlemskapet, t.ex: 

 Vilket avtal du tillhör 
 Information om fakturor och betalningar 
 Möjlighet att välja intresseområden 
 Vilka områden vill du ha nyhetsbrev om 
 I vissa fall möjlighet att välja hur och hur ofta du vill ha din information 
 Enkelt att uppdatera mina egna uppgifter 
 Viktigt att registret hålls aktuellt! 



Avdelnings-/klubbuppgifter 
Generellt 

 Fokus på användarvänlighet 
 Digitala utbildningar och möjlighet till support 
 Lätt att gå igenom den digitala utbildningen när det passar dig 
 Central support om du behöver hjälp 
 Förbättrad säkerhet 
 Möjlighet att logga in via BankId 

Ärenden och evenemang 
 Stöd för att ordna kurser och aktiviteter 
 Ungefär samma funktionalitet som idag 

Ärenden 

 Möjlighet att lagra dokument kopplade till avdelningens/ klubbens medlemmar 
 Mål att du också ska kunna skicka in ärenden elektroniskt till ditt center 

Val till referensgrupp 

Uppdrag 
Att delta i utformningen och tester av de nya portalerna samt i arbetet med att ta fram den 
framtida digitala utbildningen 

Att genom ditt kontaktnät förankra lösningar 

Att vara ambassadör för de nya portalerna inom din region 

När? 
Tidplan inte helt klar men uppdraget kommer att pågå under hela 2015 och innebära flera 
resor och arbete på förbundshuset i Stockholm 

Vad förväntas av mig? 
 Du är användare idag, gärna av både MiniFait och KursIT 
 Du har ett stort intresse för system ur ett användarperspektiv 
 Du kan sätta av tid för projektet med relativt kort framförhållning 

Regionkonferensen väljer Ulf Martinsson som representant till referensgruppen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Förrättade val 
Eva Vinsa, regionens representant i centrala Valutskottet förrättar valen. 

Till samordningsgruppen väljs 4 platser på två år 

Omval 
 Hans-Jörgen Kronqvist 
 Anne-Sofie Koivisto 
 Roger Östman 

Nyval 
 Lars Burström 

 

Till RIM väljs för två år 
 Ulf Martinsson 
 Inga-Lill Nordström 
 Bengt Rytiniemi  
 Lachene Chellig 
 Bella Lawsson 

 

CARMA representant från avdelning väljs Ulf Martinsson 

Centrets verksamhetsplan 
Annica berättar om centret i Luleås verksamhetsplanering. 

Nästa år har vi för HÖK – utan angivna nivåer, två avtalsforum ett på våren och ett på hösten.  

Vi planerar att ha en huvudskyddsombudsträff den 7-8 maj.  

Ärendecoachning kommer att ske vid två tillfällen under 2015, ett i Umeå den 12 februari och 
den 24 september i Luleå. 

Vi kommer att lägga ut vårt kalendarium på hemsidan, 16 december kommer 
förbundsstyrelsen att fatta beslut om alla verksamhetsplaneringar. Där efter kommer vi att 
lägga ut alla datum på www.vision.se/lulea  

Som tack till Bengt för hans uppträdande till oss kommer centret att lämna en gåva i hans 
namn till Solidaritetsfonden.  

 

Vid tangenterna 

Lotta Lundströmer 
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