
Utbildning för Vision-ombud



►Utbildningen för Vision-ombud ska leda till att du som ombud, 
utifrån Visions värdegrund, mål och medlemslöfte, vill och kan 
påverka och arbeta aktivt på arbetsplatsen och i Vision.

Syfte



►Känna till Visions organisation, värdegrund och mål.

►Ha insikter och kunskaper för att vara aktiv och företräda medlemmar på arbetsplatsen 
och i samverkan.

►Vilja och kunna hålla aktiv dialog med medlemmar, blivande medlemmar och 
nyanställda.

►Erbjuda medlemskap i Vision. 

►Lotsa och coacha medlemmar i fackliga frågor.

Mål



►Supporten

►Tider

►Chatten

Praktikaliteter



Vilka är vi?

►Jag heter….

►Jag jobbar med….

►Jag har varit ombud sedan….

►Min favoritmat är….



Vi tar en paus!



►Uppdragshandling

Uppdragshandling
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Så här träffas och bestämmer vi



Dags för lunch!
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Du ska få ut så mycket som möjligt av 
ditt arbetsliv…

Medlemslöftet





Vision mål

►Målen är antagna av förbundsmötet

►Målen utgår från hjärtefrågorna

►Vision – en kraft för framtiden.

Så når vi målen

►Ställa frågan

►Närvaro

►Inflytande



►Måste jag som förtroendevald ställa mig bakom 
Visions dokument?

►Om jag vill ha förändring i någon fråga, hur gör 
jag?

►Vad brinner jag för i mitt fackliga uppdrag?

Gruppdiskussion



§ 1
Tillämpning

§ 6
Rätt till ledighet

§ 7
Ledig med lön

Förtroendemannalagen
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MBL

Information 

Förhandling 
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Arbetsmiljöregler

Arbetsmiljölagen

Arbetsmiljöförordningen

AFS föreskrifter



Olika arbetsmiljöområden

Fysisk 
arbetsmiljö

Organisatorisk 
arbetsmiljö

Social 
arbetsmiljö

Digital 
arbetsmiljö

Existentiell 
arbetsmiljö



Samverkan i den löpande 
verksamheten

Samverkansgrupper

Arbetsplatsträffar

Utvecklings- och 
medarbetarsamtal
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Förhandlingsskyldighet

Diskutera i bikupor:

• I vilka frågor tror du att arbets-
givaren måste kalla till förhandling?

• Vilken/vilka paragrafer är det 
som gäller? 

Övning



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.



►Vilken intresseförhandling skulle jag vilja driva?

►Varför?

►Vad skulle vara första steget?

Hemuppgift
Intresseförhandling 



Tack för idag. Ses imorgon!



Välkommen till dag två



►Vad?

►Hur tänker jag börja?

Redovisning hemuppgiften



Enskilda 

avtal

Lokala kollektivavtal 

Centrala kollektivavtal

Sveriges rikes lag –

arbetsrättsliga lagar

EU – EG-rätten, direktiv och

förordningar

Din rätt och skyldighet



Historia

►Allmän och lika rösträtt

►Arbetsskydd

►Tjänstemännens rätt att organisera sig



►Bakgrund

►1938

►Fredsplikt

►Gäller alla

Den svenska modellen



Dags för lunch!



Rekrytering

►Mitt bästa rekryteringstips är…



►Vision och arbetsgivaren har en överenskommelse 
om friskvårdsbidrag.

►Vid budgetförhandlingen meddelar arbetsgivaren 
att man inte längre har råd.

►Vad gör du som ombud?

Case



Vad vill 
medlemmarna?

Vad vill Vision 
uppnå?

Budgetförhandling

Förbered lönesamtal

Överläggning

Vara tillgänglig för
medlemmarna

Avstämning med 
arbetsgivaren

Kartläggning och 
analys

Avstämning med 
arbetsgivaren

Avstämning inom 
Vision



►Medlemmen K är inte nöjd med sin lön eller sitt påslag. Vad 
kan ombudet göra?

►Arbetsgivaren är inte nöjd med medlemmen Es arbete. Därför 
vill arbetsgivaren ge E 50 kr i årets lönerevision. Vad kan 
ombudet göra?

Diskussion



När kan jag som ombud agera?

►Om något verkar fel är det nog fel

►Anställning 

►Anställningsförmåner

►När arbetsgivaren har bråttom

►Och många fler



►Vision Direkt

►Centret

►Din avdelning/klubb

►Fackliga kollegor.

Var finns stöd?



Utvärdering
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