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Vision och arbetsrätten –

fortsättning, dag 3



Syfte

►Ge kunskap och verktyg för att påverka och 

arbeta aktivt 

►Representera Vision och skapa förutsättningar 

för att agera med eventuell fullmakt

►Ge verktyg för att driva enskilda medlemmars 

intressen



Våra trivselregler

►Vilka fungerade bra under förra

utbildningstillfället?

►Någon vi vill lägga till eller ta

bort?

Vad är viktigt 

för dig?



Hålltider för dagen

Eget arbete

09.30-10.00 Tekniktest

10.00-10.30 Reflektion och återblick

10.30-12.00 En arbetsplats för alla och att 

företräda med fullmakt

12.00-13.00 Lunch

13.00-14.00 Utredning av ärenden

14.00-15.30 Att bemöta inkl fika

15.30-16.00 Avslutning



Gruppdiskussion 

Spontana reflektioner kring filmen och 
e-utbildningen En arbetsplats för alla

►Har du observerat något på din egen arbetsplats som i 
förlängningen skulle kunna leda till att din arbetsplats 
inte är för alla. Eller är det redan så?

►Vad kan du som förtroendevald gör för att en 
inkluderande arbetsmiljö ska fortsätta vara bra för alla 
eller för att förbättra en arbetsmiljö som inte är för alla?



Visions värdegrund

Ett axplock:

Vision tror på individens kraft att utvecklas och ta 
ansvar för det gemensamma.

Vision tar ställning i frågor som är viktiga för 
medlemmarna i deras arbetsliv.

För Vision handlar solidaritet om att aktivt göra 
skillnad. Det präglar vårt arbete på arbetsplatserna, 
nationellt och internationellt.



Gruppdiskussion 

►Hur påverkar våra normer (medvetna och omedvetna) 
Visions arbete kring förhandlingar?

►Vilken/vilka av värdegrundspunkterna är viktigast?

►Vilken/vilka av värdegrundspunkterna är svårast?

►Varför är detta viktiga frågor att diskutera på en 
utbildning i arbetsrätt?

►Min Tipslista



Fullmakt/Intyg godkänd förhandlare

►Fullmakthanteringsordning

►Intyg godkänd förhandlare

►Hur går det till?

►Vad händer sedan?



Dags för lunch!



Utredning av ärenden

►Medlemmen

► Arbetsgivaren

► Kollegor 

►Litteratur



Ska kontrolleras

Innan utredning görs och den 

lokala tvisten inleds: 

►Vad det är som har hänt

►Datum för när händelsen inträffade 

►Datum för preskription

I personärenden dessutom datum för 

medlemskap i Vision.



Att tänka på i utredningsarbetet

►Vad vill medlemmen uppnå? 

►Förklara Visions roll, vad Vision 

kan göra och möjliga vägar utifrån 

regelverket

►Lova inget



Vad är ett svårt samtal och 

vad är en kris

►Muntligt utbyte av synpunkter eller 

upplysningar.

►Något som kräver betydande 

ansträngning.

►En mycket svår situation



Svåra samtal

►Som facklig företrädare möter man många 
personer i många olika situationer

►Vad som är ett svårt samtal varierar från 
person till person

►Vision företräder medlemmar i frågor som 
rör anställningen, inte i livets alla frågor



Gruppdiskussion 

►Hur kan vi som förtroendevalda hjälpa varandra
kring ärenden med medlemmar i kris?

►Var går gränsen för vårt kompetensområde?

►Vilka krav är rimliga att medlemmarna ställer 
på oss i dessa frågor?

►Dela gärna erfarenheter, både då det gått bra men
också när det blivit besvärligt.



Pelles lathund

►Vara en bra vän

►Stora öron

►Liten mun

►Vakna öppna ögon

►Stora armar

►Stora fötter

►Ett lagom stort hjärta



Tänk på

►Var inte ensam i ärendet

►Använd proffsen

►Våga se dina begränsningar

►Lova inte mer än du kan hålla



Andra stödfunktioner

►Företagshälsovården

►Samtalsstödet Tusen frågor

Ett nummer (0771-65 50 50). En medlemsförmån 

för dig som har någon av Visions personförsäkringar 

hos Skandia och är under 67 år (65 år om du fyllt 

före 1 januari 2018). 

►Socialtjänsten och Psykiatrin

►Föreningar och organisationer som erbjuder stöd



Gruppdiskussion 

När du utreder ett individärende gällande 

samarbetssvårigheter och omplacering…

…ringer medlemmen flera gånger om dagen 

och undrar vad som händer och vill försäkra 

sig om att hen kommer att få rätt och att du 

verkligen står på hens sida. Hen skickar också 

långa mail med underlag och utdrag och citat 

från olika domar. Medlemmen blir arg när du 

antyder att det finns två perspektiv på saken.



Gruppdiskussion 

När du utreder ett individärende gällande 

samarbetssvårigheter och omplacering…

…hör arbetsgivaren av sig och berättar att hen 

tycker att det här ärendet känns jättejobbigt att 

hantera. Ag tycker synd om medlemmen men 

ser samtidigt ingen annan utväg än 

omplacering. Ag undrar om ni inte kan träffas 

och prata lite?



Bra jobbat,

tack för idag!
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Vision och arbetsrätten –

fortsättning, dag 4



Hålltider för dagen

Eget arbete

►10.00-10.15 Återblick och reflektion

►10.15-12.00 Förhandling

►12.00-13.00 Lunch

►13.00-15.00 Förhandling

►15.00-15.30 Övning: Vad är jag mest rädd för?

►15.30-16.00 Summering och avslut



Kommer ni ihåg?

►Uppsägning

Arbetsbrist och personliga skäl

►Avsked



►Vad vill medlemmen?

►Vad är möjligt?

►Sätt dig in i arbets-

givarens situation

Att förbereda en förhandling



►Tänk lösning 

►Det bästa resultatet är när medlemmen är 

nöjd  

►Gör inte överenskommelser med 

arbetsgivaren som inte medlemmen vet 

om

►Nyttja möjligheten till löpande 

ärendecoachning

Att förhandla



Några tips

►Om medlemmen ska vara med på förhandlingen –
gå gemensamt dit

►Var inte rädda för tystnad

►Ajournera vid behov

►Lyssna

►Var påläst men se lagar/KA som en utgångspunkt

►Förhandla inte ensam



Dags för lunch!



Avslut och protokoll



Varningsklockan ska ringa

När det blir tal om

►Övertalighet, arbetsbrist eller neddragning av

tjänster, uppsägning och avsked

►Avgångsvederlag, förtida pensionsavgångar eller

liknande erbjudande

Och när det är fråga om

►A-kassa, a-kasseersättning och regler för detta



Ärende: uppsägning av personliga skäl

En arbetstagare blir uppsagd på grund av bristande 

prestationer och samarbetsproblem. 

Både gällande underprestationen och 

samarbetsproblemen finns det koppling till 

funktionsnedsättning i form av autism/aspberger.



Grupparbete 

Uppsägning av personliga skäl

Läs in underlaget som ligger på utbildningens hemsida och 
heter Grupparbete ärende inläsning.

Ni har fram till 13.00 på er och ni bestämmer själva hur ni 
vill fördela tiden på inläsning individuellt/gemensam 
sittning kontra lunch.

Ni ska alltså inte börja jobba/förbereda, utan endast läsa in 
er på underlaget och ev diskutera det i gruppen.

Klockan 13.00 är det återsamling i klassrummet och då får 
ni instruktioner för fortsatt arbete



Grupparbete 

Uppsägning av personliga skäl –

nästa steg

►Ni ska nu förbereda er för förhandling

►Lägg tonvikten vid att resonera kring argument 

och strategi vid förhandlingen

►Titta gärna på PPT-bilderna för att repetera 

tipsen kring förhandling



Grupparbete

Det här är jag mest orolig över 

I grupparbetet kommer ni att ha tre olika roller, som ni roterar mellan. 

En berättar (utifrån morgonens enskilda uppgift) vad hen är mest orolig 

för. Övriga i gruppen avbryter inte (två minuter). En lyssnar särskilt 

uppmärksamt och ställer sedan frågor till person nummer ett utifrån vad 

denne har berättat (två minuter). En i gruppen är tidshållare. När ni är 

klara byter ni roller tills alla har fått berätta.

►Vad innebär det att ingå ett anställningsavtal? 

►Vilka är arbetsgivarens viktigaste förpliktelser? 



Sammanfattning



Så här känns 

det just nu…



Kursintyg



Stort tack och 

lycka till!



Vi tar en paus!


