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Välkommen till
utbildning i Vision!
Visions utbildningar bygger på en pedagogisk grundsyn
där vi tror på människors förmåga att bidra.
Genom dialog, pedagogisk variation och erfarenhetsutbyte skapar vi goda förutsättningar för lärande. Vi utgår
från din kunskap och verklighet.
Vi vill att Visions utbildningar ska ge dig de förutsättningar och redskap du behöver som medlem eller förtroendevald. Vi vill inspirera varandra till handling.
Du är med och sätter tonen för framtidens arbetsliv.

Erfarenhet

Delaktighet

Variation
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Vision - en idéburen
organisation
Vision är en ideell intresseorganisation. Detta avspeglar sig i vad vi står
för och i hur vi är organiserade. Det
vill säga vilka som kan vara medlemmar, hur vi lägger upp arbetet och
vilka former vi har för beslut och val.
Vision är en organisation av och för
medlemmar som kontrolleras av medlemmarna, drivs av eller för medlemmarna och betalas av medlemmarna.

Demokratin i Vision
En stark och effektiv fackförening är
demokratisk. Det innebär att det finns:
Demokratisk struktur – allas röster
är lika mycket värda och alla har
möjlighet att vara aktiva och kunna
göra sin röst hörd.

Schyst arbetsliv 3

Demokratisk organisation – det
finns möjlighet att ha inflytande
både på valet av förtroendevalda
och på vilka frågor som ska arbetas
med, drivas och hur det ska göras.
Demokratisk beslutsprocess –
sättet att besluta sker i demokratiska former och besluten strider
inte mot de värderingar som finns i
organisationen.
Demokratiska värderingar och
principer – innebär att människosyn och förhållningssätt bygger
på aktiva värderingar som har sin
grund i principerna om demokrati.
Demokrati är ett nyckelbegrepp när
det gäller att till exempel besluta om

vilken policy som ska tillämpas. Därför blir ofta svaret på frågan – ”Vad är
en fackförening?” – att det är medlemmarna som är fackföreningen.

Fundera över
När vi pratar om demokrati kan
vi ha olika bilder av vad vi menar
med detta.
Vad betyder begreppet
demokrati för dig?
Hur ska en organisation
fungera för att du ska uppleva
att den är demokratisk?

Medlemmarna
styr
Din avdelning eller klubb

Regionkonferens

På arbetsplatserna kan Visions
medlemmar bilda avdelningar och
klubbar, en avdelning eller klubb per
arbetsgivare. Det är genom din klubb
eller avdelning som du kan få inflytande, både gentemot arbetsgivaren och
inom Vision.

Minst en gång per år träffas förtroendevalda i din region på en regionkonferens. Där diskuteras och planeras
den regionala verksamheten för det
kommande året.

I början av året hålls ett årsmöte i
avdelningen eller klubben. Då väljs
styrelsen som representerar medlemmarna, och medlemmarna fattar
beslut om vad man ska göra under det
kommande året.
Varje avdelning och klubb har regelbundna medlemsmöten. Vill du engagera dig finns det många möjligheter
– du måste inte sitta i styrelsen för att
vara aktiv.

Allmänna klubbar
På en del arbetsplatser väljer Visions
medlemmar att inte bilda någon
avdelning eller klubb, till exempel om
det är för få medlemmar. Om det inte
finns någon avdelning eller klubb på
din arbetsplats tillhör du en allmän
klubb tillsammans med andra arbetsplatser som följer samma kollektivavtal som du.
Medlemmar i allmänna klubbar får sin
medlemsservice från Visions regionala
center.

Forum
I klubbar och avdelningar väljer medlemmarna representanter till forum.
På forumen samlas representanter från
arbetsplatser som följer samma kollektivavtal inom en region och diskuterar
frågor av gemensamt intresse.
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Förbundsmötet
Förbundsmötet är Visions högsta
beslutande organ. Där bestäms inriktningen på Visions arbete och vilka
frågor som ska prioriteras under de
kommande två åren. 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 prata med din
styrelse som kan skriva motionen i din
avdelnings eller klubbs namn.

Förbundsstyrelse och
ordförande
Förbundsmötet väljer förbundsordförande och förbundsstyrelse, som leder
och utvecklar Visions verksamhet utifrån
vad som bestämts på förbundsmötet.

Vara aktiv själv
Vision erbjuder möjligheter att påverka både på den egna arbetsplatsen och
i samhället. Det är möjligt att delta i
träffar på arbetsplatsen, delge synpunkter, delta i möten i din avdelning/klubb eller vara aktiv i arbetet
med din egna yrkesutveckling.

I förbundsstyrelsen finns 12 personer,
plus en representant från personalklubben. Styrelsen träffas en gång i
månaden, men ledamöterna har också
många andra uppdrag. De ingår i andra styrelser och i arbetsgrupper, och
finns med vid regionala träffar.

Är du mer aktiv får du mer inflytande.
Vill du göra något mer av ditt intresse
eller engagemang har du möjligheten
att jobba fackligt. Det går att arbeta
fackligt på många olika sätt och i olika
omfattning.

Valutskott

Vision har utbildningar, tips och stöd
till dig som vill engagera sig fackligt.

Det finns ett centralt valutskott som
arbetar strategiskt och målinriktat
med att ta fram förslag till förbundsstyrelsen. På samma sätt finns lokala
valutskott i varje avdelning och klubb.
Alla medlemmar kan nominera personer till att sitta i styrelsen - valutskottet tar hand om förslagen.

Vision är en demokratisk
organisation som drivs och
utvecklas av medlemmarna.
Vad vill du att Vision ska göra?

Val av förtroendevalda i
Vision

är intresserade för framtida fackliga
uppdrag.

Ett valutskott bidrar till att garantera
att det blir demokratiska val. Och
självfallet arbetar valutskottet utifrån
Visions stadgar och valordning.

Regionalt
Varje forum i regionen utser representanter till avtalsgrupper. På regionmötet väljs representanter till det centrala
valutskottet.

Lokalt
Varje avdelning och klubb i Vision har
ett valutskott. Det är valutskottet som
förbereder val av fackliga företrädare.
I de flesta avdelningar och klubbar
sker valet på årsmötet. Valutskottet
arbetar direkt för medlemmarna.
Valutskottets uppgift är att ta fram
förslag till en fungerande och aktiv styrelse, som medlemmarna har förtroende för och som företräder alla medlemmar. Det är valutskottet som drar
igång arbetet med att för bereda valen.
Och det är ledamöterna i valutskottet som fångar upp medlemmar som

Centralt
Val av förbundsstyrelse förbereds av
det centrala valutskottet som består av
regionala representanter som väljs på
regionmötet. Det centrala valutskottet
förbereder nyval, omval och fyllnadsval till förbundsstyrelsen och andra val
som görs påförbundsmötet.
Detta kan du göra
Tipsa valutskottet om tänkbara
kandidater till fackliga uppdrag
Själv anmäla ditt intresse till
valutskottet

Nominera intresserade och tillfrågade medlemmar till fackliga
uppdrag
Nominera lämpliga intresserade
och tillfrågade medlemmar till
valutskottet
Delta i valen av fackliga företrädare
på årsmötet

Ta reda på
Hur utses ombud i din
avdelning/klubb?
Finns det rutiner för hur det
ska gå till?
Hur görs det?
Vem har hand om och ser till
att hålla förteckningen aktuell?

Inflytande över villkoren
Kollektivavtal
Vision arbetar både lokalt, regionalt
och centralt med förhandlingar. Med
kollektivavtal har du betydligt bättre
villkor än vad lagarna ger. Kollektivavtalet kan ge övertidsersättning,
traktamenten, tjänstepension, olika
försäkringar, längre semester och
mycket annat beroende vad som ingår
i just ert avtal.
Ju fler medlemmar Vision har, desto
villigare är arbetsgivaren att teckna
kollektivavtal med bra villkor för de
anställda. Kollektivavtalet är något
som arbetsgivaren betalar för, i utbyte
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mot fredsplikt under de år som avtalet
gäller. Och om vi blir för få är det förstås inte meningsfullt för arbetsgivaren
att betala så mycket.
Att Vision samlar många olika yrken på
arbetsplatsen i ett och samma förbund
gör oss också starkare i förhandlingar.
Sammanhållningen på arbetsplatsen
gör att vi lättare kan få igenom medlemmarnas önskemål när vi förhandlar.
Det finns också arbetsgivare som inte
är med i någon arbetsgivarorganisation, men de kan ändå ha kollektivavtal som de tecknat direkt med de
fackliga organisationerna.

På www.vision.se/kollektivavtal
hittar du exempel på vad kollektivavtalet kan vara värt i pengar.
Hur mycket tror du att ditt
kollektivavtal ger?

Visions
lönepolitik
Lön är en central fråga för Vision.
Dina möjligheter att få rätt lön ska
genomsyra Visions arbete när vi tecknar avtal, när vi driver frågor för ditt
yrke, när vi jobbar med opinionsbildning och när vi ger stöd till dig som
medlem. I centrum står du och dina
möjligheter att påverka din löneutveckling.
De möjligheterna påverkas av vilka
förutsättningar du har att göra en bra
prestation på jobbet, hur din arbetsgivare hanterar löneprocessen och hur
ditt yrke värderas på arbetsmarknaden. Ett jämställt arbetsliv är grundläggande för att du ska få rätt lön, för
det krävs en utjämning mellan lönerna
i kvinnodominerade och mansdominerade sektorer på arbetsmarknaden.
Vision har höga ambitioner för utvecklingen av lönenivåerna och kvaliteten
på löneprocessen. Ditt och dina kollegors medlemskap i Vision är nyckeln
för att vi ska kunna se och lyfta de
behov som finns på just din arbetsplats. Det är också det som ger oss
styrkan att åstadkomma förändring
och nå en god lönebildning. Vår gemensamma fackliga styrka ska nyttjas
till att varje enskild medlem får så bra
förutsättningar som möjligt.

Din lön
Vision ska vara medlemmens viktigaste stöd när det gäller frågan om lönen.
Du ska veta att och hur vi ger dig stöd
i allt som har med din lön att göra.
Din lön ska spegla arbetets innehåll,
ansvar och resultat samt din utbildning och kompetens. Du ska ha rätt
till en lön som du kan leva på, oberoende av andra inkomstkällor, och du
ska ha möjlighet till en löneutveckling
som ger dig ökad levnadsstandard.
Din lön ska sättas individuellt och
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lönen kan därför, på sakliga grunder,
skilja sig mellan dig och dina kollegor,
men du ska veta varför du har den lön
du har och vad du kan göra för att
påverka den.
Du ska ha möjlighet att påverka lönen
genom prestation på jobbet, genom att
arbetsuppgifter och din egen kompetens och erfarenhet utvecklas, samt
genom dina bidrag till verksamhetens
mål. Du ska själv ha ett stort inflytande över hur din lön sätts och ha möjlighet att använda värdet av din lön till
andra förmåner efter egna behov och
önskemål.
För att du ska kunna påverka din lön
är det viktigt att du känner till och har
inflytande över målen för din verksamhet, vad arbetsgivarens lönekriterier
innebär och hur de utformas, och hur
processen fram till din nya lön ser ut.

Dina förutsättningar
För att du ska kunna göra en bra prestation på jobbet och få en god löneutveckling är det viktigt att du har rätt
förutsättningar. Du behöver känna till

målen för ditt arbete för att det ska
vara tydligt vad din arbetsgivare värdesätter. Arbetsgivaren har ett ansvar
för att se till att du har en god fysisk
och psykosocial arbetsmiljö, fri från
diskriminering, där det är möjligt för
dig att göra ett gott arbete. Arbetsgivaren har också ett ansvar för att avsätta
resurser till kontinuerlig kompetensutveckling så att du kan utvecklas i ditt
arbete och i ditt yrke. Det är viktigt
att du och din chef har en kontinuerlig
dialog om ditt arbete och din lön.
Du som chef ska kunna påverka dina
förutsättningar när det gäller lönesättningen.
Du ska ha ett rimligt antal medarbetare, ett gott stöd från arbetsgivaren
och en hållbar arbetsbelastning
för att du ska kunna se och bedöma
dina medarbetares arbetsinsats, och i
samtal med dig omsätta det till ny lön.
Lönesättande chefer ska också vara
delaktiga i och påverka arbetsgivarens
lönepolitiska arbete, eftersom det är
cheferna som vet bäst vilka löneinsatser som behövs på varje arbetsplats.

Din arbetsgivare

Dina arbetsmarknad

Hos din arbetsgivare ligger ansvaret för
hur lönerna sätts lokalt. Vision ska finnas med i både löne- och budgetprocessen. Budget och verksamhetsmål
måste ha en tät koppling till löneprocessen och får inte ses som separata
frågor. Vision vill tillsammans med
arbetsgivaren fatta strategiska beslut
om lönestruktur, lönespridning och
särskilda satsningar hos arbetsgivaren.
Du ska kunna delta i både Visions och
arbetsgivarens diskussioner om dessa
frågor för att kunna påverka synen på
just ditt yrke och din funktion.
I Vision vill vi tillsammans med arbetsgivaren ta ansvar för att lönekriterier, lönesamtalen och löneprocessen
har bra kvalité. Utvärdering, information, utbildning är viktiga verktyg för
att processen ska utvecklas.
För att du ska ha goda möjligheter
att påverka din lön ser Visions arbetemed lönepolitik och löneavtal olika
utberoende på var i landet du jobbar
och vilken typ av arbetsgivare du har.

En annan faktor som påverkar din lön
är löneutvecklingen på andra områden
av arbetsmarknaden. Det arbete som
utförs i kvinnodominerade sektorer på
arbetsmarknaden värderas och lönesätts i dag lägre än arbete i mansdominerade sektorer. För att du ska få en
rättvist satt lön måste därför kvinnodominerade områden få ha en högre
löneutvecklingstakt än övrig arbetsmarknad tills skillnaderna har jämnats
ut. Arbetet som utförs i de kvinnodominerade sektorerna måste värderas
högre än i dag. Ett aktivt påverkansarbete måste ske i hela organisationen.
Din lön påverkas också av faktorer
utanför din arbetsplats som konjunktur, marknadskrafter eller tillgång på
arbetskraft i ditt yrke. Arbetsmarknaden och din arbetsgivares ekonomiska
förutsättningar ser också olika ut i
olika delar av landet. Det är viktigt att
Vision ser dessa olika faktorer och att
vårt påverkansarbete syftar till att skapa så bra förutsättningar som möjligt
för dig och din löneutveckling.
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Du ska kunna påverka din lön
genom ditt arbete. När du gör
ett bra jobb och bidrar till att
ni når målen där du jobbar
ska det synas genom att du får
högre lön.

Schyst matbord en del av Fair Union
Vegetariskt för klimatets
skull
Att äta mindre kött och vara noga
med val av kött är ett enkelt sätt
att minska matens klimatpåverkan.
Sedan 1990 har vi svenskar ökat vår
köttkonsumtion med över 50 procent.
Köttproduktionen står för mycket
stora utsläpp av växthusgaser, mer än
världens transporter enligt FN. Varje
kötträtt som byts ut mot en vegetarisk
rätt mer än halverar måltidens klimatpåverkan.
Även om vi köper svenskt kött, har
djurens foder transporterats väldigt
långt och påverkat både naturen och
människornas liv i andra länder. Allt
kött som inte är ekologiskt eller från
naturbetesdjur kan vi förutsätta är
uppfött med importerat sydamerikanskt sojakraftfoder. För att förse
svenska djur med billigt foder skövlas
regnskog och starka växtgifter gör
människor sjuka. Allt visar på att vi
måste minska på köttet för att det ska
vara hållbart i framtiden. Med vegetarisk måltid menar vi att vi avstår från
kött, fågel och fisk.
Bordsvatten
Att dricka vatten som buteljerats i
fabriker och transporterats långt med
lastbil tycker Vision är onödigt, när vi
har förmånen att ha gott vatten direkt
i kranen.
Ingen hotad fisk
Den omfattande fiskeindustrin har
lett till att fiskebeståndet sjunker, och
vissa arter är direkt utrotningshotade. Vision vill inte bjuda på någon
fisk från hotade bestånd, och följer
rekommendationerna från Världsnaturfonden. I deras fiskguide har de
angett vilka fiskar som man inte bör
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äta alls (rött ljus), och vilka man bör
vara försiktig med (gult ljus). Vision
köper ingen fisk och inga skaldjur som
fått rött ljus, som jätteräkor/scampi,
ål, och vildfångad hälleflundra.
Fairtrade-märkt kaffe och te
Kaffe och te är producerat i utvecklingsländer där många producenter
ofta har svårt att hävda sig på världsmarknaden. För att kunna sälja sina
produkter tvingas de pressa priserna,
sänka kraven på arbetsförhållanden
och sälja via mellanhänder som själva
tar en stor del av förtjänsten. När vi
väljer Fairtrade-märkta varor skapar vi
förutsättningar för odlare och anställda i utvecklingsländer att förbättra
sina arbets- och levnadsvillkor. Vision
samarbetar med Fairtrade Sverige, och
arbetar tillsammans med dem för att
öka medvetenheten om schysta arbetsvillkor i andra länder.
KRAV-märkt och ekologiskt
I KRAV-godkänt lantbruk används
inga kemiska bekämpningsmedel. I
stället hålls ogräs och skadeinsekter i
schack med förebyggande metoder, till

exempel en mer varierad växtföljd. I
KRAV-godkänt lantbruk används inte
heller konstgödsel, och den biologiska
mångfalden ökar. Djur på KRAV-gårdar utfodras inte med importerad soja,
och det är högre krav på att djuren ska
må bra.

Ett schyst mat
bord betyder att:
en av måltiderna ska vara
vegetarisk för alla om
konferensen är längre än en
dag
bordsvatten som serveras ska
vara kranvatten, aldrig
flaskvatten
om det serveras fisk får den
inte ha rött ljus i Världsnaturfondens fiskguide
Fairtrade-märkt kaffe och te
ska efterfrågas

ekologisk frukt ska efterfrågas

Handlingsplan
Namn:

Det här vill jag uppnå (mål)

Det här ska jag göra (aktiviteter)

Jag ska starta med att

Jag ska vara klar den (datum):

Jag ska följa upp (datum):
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Påverka din lön

Hur sätts lönen på din arbetsplats, och
vad kan ni göra för att kunna påverka
era löner mer?
Har du frågor om din lön, prata
med ditt Visionombud eller:
Vision Direkt
tel 0771 44 00 00

Hur ser dina förutsättningar ut på
jobbet? (Arbetsmiljö, arbetsbelastning, kompetensutveckling med
mera.)

visiondirekt@vision.se

Mer om lön och Visions lönepolitik:

Vad kan du göra för att påverka
förutsättningarna på jobbet?

vision.se/lon

Vad av det som du gör i ditt jobb
borde ge högre lön?
Sätts din lön individuellt? Vilken
skillnad gör det?
Hur tycker du att du kan påverka
din lön?
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Vad säger arbetsgivaren? Titta på
lönepolitik och lönekriterier. Vad
vill arbetsgivaren betala för? Hur har
ni kunnat påverka lönekriterierna?
Vilken roll spelar Vision i er lokala
löneöversyn?

Vilken roll spelar omvärlden runt
omkring?
Spelar kön någon roll för vilken lön
du har?
Vad vill ni uppnå? Hur kan ni påverka,
var och en eller tillsammans – du,
dina kollegor och Vision?

Mall för att skriva
motioner
Rubrik
Här skriver du namnet på ditt förslag,
sammanfatta gärna, tex: Skapa ett mentorskapsprogram för Vision.

Med hänvisning till ovanstående
föreslår undertecknad
Här skriver ni du dina så kallde
att-satser.

Brödtext
Här formulerat du vad som är problemet, och vad du vill att förbundsmötet
ska besluta.

Tänk på att att-satsen gärna får vara
ett tydligt förslag som förbundsmötet
kan ta
ställning till.

Det är viktigt att du argumenterar
så att en läsare av motionen förstår
problemet. Vad är det du vill
ändra på eller utveckla? Formulera det
så tydligt som möjligt. Det är bättre
att beskriva vad du vill
uppnå, än att beskriva exakt hur
arbetet ska göras. Din idé kan behöva
justeras lite för att den ska gå
att genomföra så väl som möjligt.

Att Skriv din att-sats
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Att Fyll på med flera att-satser om det
behövs
Namn
Här skriver du motionärens/motionärernas namn samt tillhörighet (namn
på avd/klubb)

Avdelningens/Klubbstyrelsens yttrande kring motionen
Här skriver den lokala styrelsens sitt
yttrande kring motionen inklusive
förslag till bifall/avslag.

