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Vision och arbetsrätten 

– grund
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Ge kunskap och verktyg för att påverka och arbeta aktivt

Representera Vision och agera med eventuell fullmakt

Ge verktyg för att driva intresseförhandlingar

Syftet med utbildningen
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Du ska efter utbildningen:

Ha insikt om arbetsrättslig lagstiftning och det egna kollektivavtalet

Ta ansvar för att genom ditt tal, uppträdande och agerande vara en 

ambassadör och förebild för Vision 

Ha kunskap om hur Vision påverkar genom intresseförhandlingar

Kunna synliggöra och representera Vision och medlemmarna på 

arbetsplatsen

Mål
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Din roll under 

utbildningen

Delta aktivt

Ta ansvar för ditt eget lärande

Ta ansvar för andras lärande



Vilka är vi?

Jag heter….

Jag jobbar med….

Jag har varit facklig sedan….

Min favoritmat är….
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Kollektivavtalet

Vad är ett kollektivavtal? 

Varför finns kollektivavtal?  
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Enskilda 

avtal

Lokala kollektivavtal 

Centrala kollektivavtal 

Sveriges rikes lag –

arbetsrättsliga lagar

EU – EG-rätten, direktiv och

förordningar

Din rätt och 

skyldighet
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Hur blir vi starka?



Lunch
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Föreningsrätt §§7-9 

Allmän förhandlingsrätt § 10 

- Att agera

Förstärkt förhandlingsrätt § 11 

MBL
Lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet
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MBL
Lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Arbetstagarorganisationen påkallar förhandling § 12 

Central förhandling  §14 

Information §19 

Dispositiv lag
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Samverkan

Syfte med samverkan

Din roll som förtroendevald

Beslut i samverkan
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Arbetsmiljöns beskaffenhet 2 kap §1:

Tillfredsställande

Anpassad

Medverkande

Förebyggande

Varierande och socialt

Utveckling

AML 
Arbetsmiljölag (1977:1160) 
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Åtgärdsplan

Genomförande

Utvärdering och
uppföljning

Nulägesanalys

SAM – systematiskt arbetsmiljöarbete 
AFS 2001:01
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FML 
Lagen om facklig förtroendemans ställning

§ 1
Tillämpning

§ 6
Rätt till ledighet

§ 7
Ledig med lön
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§1 Gäller alla arbetstagare, med få undantag

§4 Anställningsavtal gäller tillsvidare, med viss uppsägningstid

§5 Tidsbegränsade anställningar

- allmän visstid

- vikariat

- säsongsarbete

- efter fyllda 6X år

§6 Provanställning

LAS 
Lagen om anställningsskydd (1982:80)
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Diskrimineringsgrunderna

Kön

Könsöverskridande identitet eller uttryck

Etnisk tillhörighet

Religion eller annan trosuppfattning

Funktionsnedsättning

Sexuell läggning

Ålder

Diskrimineringslagen
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Direkt diskriminering

Indirekt diskriminering

Bristande tillgänglighet

Trakasserier

Sexuella trakasserier

Instruktioner att diskriminera

Vad är diskriminering?



Tack för idag, ses imorgon

©hakanalg



Välkommen till dag två

©hakanalg



Kränkande särbehandling

Vad är mitt uppdrag i dessa ärende?

Vilka är begreppen?

Vem/vilka behöver jag samarbeta med?



Att driva intresseförhandlingar

Starta med ett 

medlemsmöte

Hitta en fråga 

som ni vill driva

Sätt er in i frågan

Research

Opinionsbildning

Med omdöme

Begär förhandling

Alt. ta upp i samverkan

Info till medlemmar

Fortlöpande

Genomför 

förhandling 

alt. samverkan

Opinionsbildning kring 

resultatet. 

Visa att vi lyckas eller 

visa att vi försökt. 

Grattis! 

Du har genomfört 

en intresse-

förhandling med 

förhoppningsvis 

gott resultat.



Lunch



Hur gick samtalet?

Förhandlingstips
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Att förhandla

Lyssna

Ajournera

Tala med medlemmar/berörda

Protokoll

Förhandlingens avslut



Att företräda

Vilka egenskaper finns hos  

en god företrädare?
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När det blir tal om

Övertalighet, arbetsbrist eller neddragning av tjänster

Avgångsvederlag, förtida pensionsavgångar eller liknande 

erbjudande, dvs 

Och när det är frågan om 

A-kassa, a-kasseersättning och regler för detta

Varningsklockan ska ringa
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Fullmakt/Intyg godkänd 

förhandlare



Du går inte ensam

Styrelsekollegor

Vision Direkt

Visions regionala center



Kursintyg



Utvärdering
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