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Nu är det
vår tur!

Några dagar före jul överlämnade vi i Vision våra yrkanden inför det nya avtal
som ska gälla på kommun- och landstingsområdet från 1 maj.
Ett tydligt krav är att alla medlemmar ska
få reallöneökningar. Minst 3,6 procent
per år ska avsättas för individuell fördelning. I den siffran finns också ett utrymme för att påbörja ett partsgemensamt
arbete med att rätta till de strukturella
löneskillnaderna. Det är dags att komma
till rätta med att till exempel en ingenjör,
ekonom eller chef som arbetar i vår sektor har betydligt lägre lön än de som arbetar i en mansdominerad sektor, exempelvis näringslivet. Då krävs det att våra
medlemmar få högre lönepåslag än industrin över ett antal år.
Ingela Gardner Sundström, ordförande i Sveriges Kommuner och Landstings
förhandlingsdelegation, kommenterade
vårt yrkande i media med att SKL inte
kan ta ansvar för hur vår sektor står sig i
jämförelse med andra sektorer. Därmed,

menar hon, är de strukturella löneskillnaderna inte en fråga för avtalsrörelser mellan SKL och deras fackliga motparter.
Det resonemanget har jag svårt att
följa. Vi i Vision anser att de strukturella löneskillnaderna mellan kvinno- och
mansdominerade yrken, branscher och
sektorer i allra högsta grad är ett gemensamt ansvar för Sveriges Kommuner och
Landsting och oss. Det handlar om kvaliteten i välfärdstjänsterna. Vill vi att kommuner, landsting och regioner ska bli en
vinnare i konkurrensen om den välutbildade och motiverade arbetskraften
framöver så måste vi förhålla oss till andra sektorer, och erbjuda väl så goda löner och arbetsvillkor som de kan erbjuda.
Det handlar om bilden av vår sektor, och
då kan vi inte sticka huvudet i sanden och
säga att det inte är vårt problem.
Ett annat viktigt avtalskrav handlar om
villkoren för alla dem med ofasta jobb. Vi
vet att det är många nya på arbetsmarknaden som under väldigt lång tid går på
otrygga anställningar. Det är inte rimligt

att arbetsgivaren ska kunna stapla olika
visstidsanställningar på varandra i åratal.
Därför vill vi att den som haft ett ofast
jobb i mer än två år automatiskt ska få ett
fast jobb.
Samtidigt som de centrala förhandlingarna pågår behöver vi opinionsbilda för
våra krav, centralt men också i din kommun eller landsting. Ett första steg är att
överlämna yrkandet till arbetsgivarna i
din kommun eller landsting och berätta
om kraven. Informera medlemmarna och
tipsa gärna lokal media för att skapa ett
tryck i frågorna.

Nu kör vi!

Annika Strandhäll
Förbundsordförande
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Avtalsrörelsen
är igång

Vision
växer!
För första gången på många år är vi ett
förbund som ökar. Och vi gör det rejält
– 2011 ökade vi med över 500 medlemmar.
Under 2011 valde drygt 9500 nya medlemmar att gå med i Vision. Det är det
största årsinflödet av medlemmar på
minst tio år.
Under året, och särskilt under hösten,
har Visions förtroendevalda, medlemmar
och anställda varit mycket aktiva på
arbetsplatserna och frågat många potentiella medlemmar om medlemskap. Och
erbjudandet om sex månaders medlemskap utan kostnad har bidragit till att
många blivit medlemmar.
Att vi blir fler innebär att vi är en starkare organisation som med större tyngd
kan företräda våra medlemmar.

Höstens nya medlemmar
20 december lämnades avtalskraven från
Vision och Akademikerförbundet SSR
över till Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Det handlar om villkor för
jobb i världens modernaste välfärd.
Under våren pågår förhandlingar även för
medlemmar inom Svenska kyrkan, KFS,
Arbetsgivaralliansen, Almega Tjänsteföretagen, Vårdföretagarna och KFO.
Vision vill ha ett avtal för kommun,
landsting och Pacta som riktar in sig
på att:
Ge medlemmarna reallöneökningar.
Minst 3,6 procent per år ska avsättas för
individuell fördelning.
Lönerna i välfärdssektorn ska mäta sig
med löner i andra sektorer. Idag har både
män och kvinnor som arbetar i verksamheter där flest kvinnor jobbar lägre löner
än de som arbetar i branscher där de
flesta är män. Det behöver förändras för
att kompetent arbetskraft ska vilja
arbeta i välfärdssektorn.
Ledarskapets villkor ska förbättras, så
att allas kompetens tas till vara. Vision
vill diskutera villkoren i ledarskapet, och
utveckla det. Du som är anställd ska
känna att du kan utveckla din talang och
förmåga och bidra till hög effektivitet och
kvalitet i välfärden.
Du ska kunna påverka villkoren för din
anställning. Utifrån din livssituation ska
du kunna påverka förutsättningarna för
ditt arbete, så att du kan kombinera
arbetet med privatlivet på ett bra sätt.
Ge större trygghet och bättre villkor för
dig med ofast jobb och för dig som är ung.
Den som startar sin yrkeskarriär får ofta

sämre trygghet än andra, med ofasta
anställningar och sämre anställningsvillkor än äldre. Också de nya på arbetsmarknaden ska kunna kombinera
yrkes- och familjeliv på ett bra sätt.
Våra arbetsplatser ska vara fria från
diskriminering. Alla ska ha möjlighet till
personlig och yrkesmässig utveckling,
oavsett kön, sexuell läggning, etnisk
bakgrund eller funktionshinder.

− För att skapa bra villkor är det viktigt
att vi och arbetsgivaren inte bara diskuterar problemen med de strukturella löneskillnader som finns både för kvinnor och
män mellan kvinno- och mansdominerade branscher, utan även börjar åtgärda
dem. Det är därför rimligt att våra medlemmar får ett utfall som är högre än den
så kallade normen inom industrin, säger
Annika Strandhäll, förbundsordförande
i Vision.
Hela yrkandet hittar du på vision.se/
kommunlandsting eller via vision.se/avtal2012. Flygblad med mera finns på vision.se/fortroendevald
Yrkanden för KFS
och Svenska kyrkan
Före jul lämnade Vision över sitt yrkande
till KFS med krav på reallöneökningar,
tydligare lönesättning och bättre villkor.
Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation
tog emot Visions yrkande den 21 januari.
Visions yrkanden med förklaringar hittar du
på vision.se/kfs och vison.se/svenskakyrkan

Av höstens nya medlemmar jobbar 55
procent i kommunen, 28 procent i privata
bolag med koppling till kommun eller
landsting, 12 procent i landstinget och
5 procent i kyrkan. 23 procent av de nya
medlemmarna är under 30 år
Av dem som lämnar Vision är den
största enskilda orsaken att medlemmen
går i pension. Endast cirka 25 procent av
utträdena kan vi påverka.

Nytt erbjudande till
nya medlemmar:
tre månader utan kostnad!
Under hösten har vi haft ett medlemserbjudande i och med att lanseringen av
Vision har startat.
– Vi tål att prövas och vi vet att andra
förbund har haft fortsatt lyckade
erbjudanden, säger förbundsordförande
Annika Strandhäll. Därför har förbundsstyrelsen beslutat att under 2012
erbjuda alla presumtiva medlemmar att gå
med utan kostnad de tre första
månaderna, fortsätter Annika.
– Alla ska få frågan och vi vill underlätta och minska trösklarna för att göra
det möjligt, säger Annika.

Tremånaderserbjudandet
2012 har Vision ett nytt erbjudande till
nya medlemmar: 3 månaders medlemskap utan kostnad. Endast avgift till
a-kassan tillkommer. Efter tre månader
övergår medlemskapet automatiskt till
ett medlemskap som medlemmen betalar
för, via löneavdrag eller inbetalningskort.
Läs mer på vision.se/medlem och
vision.se/rekrytering
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Lönesamtal
– snart är det dags

Innan du ordnar en träff, titta gärna på Visions steg-för-steg-beskrivning (ser ut som
en spelplan) av hur processen kan gå till och
vem som gör vad.
Bjud in medlemmarna och prata om
vad som påverkar lönen och vad som borde påverka den. Använd gärna diskussionsfrågorna som finns i foldern Utvecklings- och lönesamtal ger dig inflytande.
Den finns både i pdf-form på vision.se/
lon och som tryckt broschyr att beställa i
trycksaksbeställningen.
Några exempel på frågor:
Vad betyder lönekriterierna för mig och
det jobb jag gör? Hur går arbetet med lönesättning till på min arbetsplats? Vilka
arbetsinsatser tycker jag ska ge högre
lön? Vilket stöd vill jag ha av Vision?
Kontakta gärna Vision Direkt eller ditt
regionala center om du behöver hjälp. I en
del regioner, till exempel region Sydost, ordnar centret löneseminarier på flera orter.

Hur jobbar ni för att förbereda
er och medlemmarna?
Så här berättar Ann-Sofie Viklund, ordförande i Vision Ludvikaavdelningen:
– Vi i styrelsen ska ha en eller två dagar med ombuden och lönegruppen där
vi pratar om avtalet, förberedelser inför
överläggningen och förberedelser inför
löneöversynen här på hemmaplan. Den
15 februari har vi en temalunch för våra
medlemmar och då är det ett ypperligt
tillfälle att diskutera det med medlemmarna.
4

Löneöversyn
steg för steg

5 Var tillgänglig under
lönesamtalen

Alla har lönesamtal med lönesättande chef.
Var tillgänglig och tipsa medlemmarna om att
kontakta lönecoacherna på Vision direkt.

4 Förbered medlemmarna
inför lönesamtalen

Satsa på individuell rådgivning! Gå runt på
arbetsplatsen. Prata med medlemmarna och
dela med dig av din kunskap.

3 Överläggning med
arbetsgivaren

Dela ut materialet Utvecklings- och lönesamtal ger dig inflytande, chefsmedlemmarna
behöver även Utvecklings- och lönesamtal för
ett bra ledarskap.

Vad vill arbetsgivaren och varför?

2 Vägen till Visions mål

Vad vill Vision och varför? Titta på förbundsstyrelsens målsättningar.

1 Fråga medlemmarna

Gå igenom den del i avtalet som rör löneprocessen med arbetsgivaren. Ta god tid på
er! Fokus är att skapa förutsättningar för
medarbetare och chef att ha bra lönesamtal.
Behövs utbildningsinsatser?

Vad behöver vi förbättra för att tillämpa avtalet på ett bra sätt?

Ställ frågorna; Vad behöver du för att prata lön
med chefen? Vad vill du ha för stöd av Vision?

Hur ser vi till att samtalen fungerar bra?

Satsa på individuella möten, arbetsplatsträffar och medlemsmöten. Ring runt.

Vilka frågor ska vi driva särskilt? Utgångspunkten är att öka medlemmarnas inflytande
över sin lön.

Du behöver inte lösa alla problem, men visa på
vägar att förändra en viss situation.

Hur arbetar vi med lönespridning för grupper
med liten lönespridning?

Prata om lönespridning och berätta om
Visions lönepolitik.

Behövs strukturella åtgärder, ska någon
grupps löner höjas mer än någon annans?

Kom ihåg chefsmedlemmarna.

Ta initiativ – då går det att påverka och förändra mer.

Genom en nära dialog med medlemmarna
skaffar sig Vision ett brett mandat för att
genomföra det våra medlemmar vill.

Processen
fortsätter

Berätta vad Vision vill – opinionsbilda!
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Budgetförhandlingar
Använd det som framkom i steg 8. Var aktiv
i budgetförhandlingarna och ställ krav på
åtgärder om det finns felaktiga förhållanden.

Hur och när ska löneprocessen genomföras?

6 Stäm av med arbetsgivaren
Arbetsgivaren ger Vision sitt förslag till nya
löner för varje individ. Stäm av det garanterade utfallet och analysera löneprocessen.
Stämmer resultatet med det som framkom vid
överläggningen i steg 3? Ta upp till exempel
struktur, osakliga löneskillnader, lönespridning och individuella löner.

Uppmana medlemmarna att förbereda sig inför lönesamtalet med ljudfilen Lönesamtalet
som finns på vision.se/lon.

Utifrån de förutsättningar som finns och den
lönekartläggning och analys som gjorts, vilka
lönepolitiska målsättningar har ni? Motiven
för de lönepolitiska satsningar som görs ska
vara tydliga.

Utgå från medlemmarnas önskemål, Visions
lönepolitiska riktlinjer och utvärderingen från
förra översynen. Hur vill vi att löneöversynen
och samtalen ska gå till?

Gör spontana avstämningar.

Berätta hur man kan nå Vision och om vilka
aktiviteter som ordnas.

Individuella handlingsplaner ska göras för
dem som fått liten eller ingen löneökning.

Var tillgänglig!

Markera det ni inte är överens om i ensidiga
protokollsanteckningar från Vision.
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Avstämningen blir sedan grunden i arbetet
med nästa löneöversyn.

Stäm av inom Vision

Återkoppla till medlemmarna.

Hur ska löneöversynen utvärderas?
Skriv ner det som framkommit och vilka förutsättningar som gäller vid årets löneöversyn.

Uppnådde vi det vi ville? Fundera och samla
intrycken inför nästa års överläggning.
Titta på förbundsstyrelsens målsättningar
och stäm av med dem.
Återkoppla till medlemmarna.
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Kartlägg och analysera
Se till att arbetsgivaren gör kartläggning,
analys och en utvärdering av lönestrukturer,
processen, kvalité med mera.
Lönekartläggning ska göras, gärna varje år
enligt Vision. Koppla den till arbetsgivarens
mål för verksamheten och lönepolitik.

Mer om lön för medlemmar:
På vision.se/lon finns en checklista, ljudfilen om lönesamtalet,
Visions lönepolitiska program,
lönestatistik med mera.

Återkoppla till medlemmarna.

Vi tänker också att vi ska besöka varje förvaltningschef och diskutera avtalet,
hur chefen ser på löneprocessen. Har cheferna mandat att sätta lön, har de utbildning för det och har de verktygen som behövs för en bra lönesättning.
Kamilla Lantz, styrelseledamot i Vision
Stockholms stad, berättar:
– Framför allt erbjuder vi medlemmarna
utbildning i dialogmodellen, två tillfällen nu inför kommande löneöversyn. Alla
medlemmar uppmuntras att själva vara så
delaktiga som möjligt och ha makt över
sin egen löneprocess, men dessvärre har
det sett väldigt olika ut när vi kommer till
just själva lönesamtalet.
Viktigt är att ha medlemsmöten i samband med löneöversynen och förklara hur
hela processen går till. Det är också viktigt att prata om vad avtalet säger mer, vil-

Mer om lön för dig som är
förtroendevald finns på
vision.se/avtal-fv

Foto: Ulf Palm

Samla medlemmarna och diskutera önskemålen på hur lönesättningen ska gå till,
innan datumen för lönesamtal börjar sättas. Kanske vill några medlemmar ha personlig coachning?

Ann-Sofie Viklund

Kamilla Lantz

ka möjligheter man som lokal företrädare
har att teckna lokala kollektivavtal som
också kan gynna medlemmarna. MWO
På vision.se/avtal-fv hittar du länkar till de
här verktygen:
Spelplanen, steg-för-steg-beskrivning
av det lokala arbetet
Beställ broschyr om utvecklings- och
lönesamtal
Det centrala avtalet

Ordna en
yrkesträff

Genom yrkesträffar ger vi möjligheter
för våra medlemmar att skapa värdefulla nätverk och vi får möjlighet att fånga
upp villkorsfrågor som är betydelsefulla
just för dem. Det är viktigt att vi möter
medlemmarna där de finns i sin vardag,
i sitt yrke.
Särskilt prioriterade grupper är socionomer, personalvetare, ingenjörer, tekniker
och ekonomer, men andra yrkesgrupper är
förstås också viktiga att ordna träffar för.
En yrkesträff handlar om att samla en
särskild yrkesgrupp. Det behöver inte
vara innehållet i sig som gör det till en yrkesträff, utan det faktum att de som samlats tillhör samma yrkesgrupp. Kanske
kan ni samla alla ekonomer, alla socialsekreterare på en enhet eller kanske de 7
behandlingsassistenterna på ett behandlingshem. Eller gör en samarbetsexplosion; ta kontakt med andra avdelningar
eller klubbar i er närhet och gör en gemensam yrkesträff.
Innehållet kan handla om olika saker:
karriär, arbetsmiljö, lön, Fair Union,
kompetensutveckling, jämställdhet etc.
I dessa forum kan vi fånga engagemang
och intressen hos medlemmarna och föra
det vidare. Vi kan få en bättre representation i olika yrkesgrupper och Vision blir
starkare som helhet. Alla ska få frågan om
medlemskap i Vision.

Vad gör din måndag gladare?
– en viktig fråga att samlas kring
Ett tips: Bjud in dina medlemmar och
presumtiva medlemmar inom en särskild
yrkesgrupp till ett samtal om vad som gör
deras måndag gladare. Som förtroendevald i Vision bjuder du in till mötet och är
samtalsledare, men medlemmarna själva
bidrar till innehållet genom att prata om
hur de har det i sin vardag. Hur trivs de
på jobbet? Vad skulle de vilja blev bättre? Hur fungerar balansen mellan arbete
och privatliv? Vilka möjligheter ser de till
kompetens- och karriärutveckling? Möt
upp och berätta vad som händer lokalt,
men också vad Vision kan erbjuda. Ta
stöd av tryckt material. Vision Direkt eller ditt center finns alltid att kontakta om
du får frågor som du inte kan svara på.
Kommer det upp villkorsfrågor som ni
kan driva lokalt? Finns det anledning att
driva en intresseförhandling? Återkoppla
gärna till centret om det är frågor eller
idéer som fler kan ha nytta av eller behöver ta del av.
Dessa träffar kan läggas på arbetsplatsen under för- eller eftermiddagsfikat, på
lunchen eller i anslutning till arbetsdagens slut. Det är viktigt att föra en dialog
med yrkesgruppen och arbetsgivaren om
vad som är okej. HS

Tips för dig som vill
ordna en yrkesträff:
Bestäm datum, tid och
yrkesgrupp. (Stäm av så att det
passar yrkesgruppen.)
Boka lokal, beställ Visionbroschyrer på vision.se/trycksaker
och boka eventuellt fika/lunch
Stäm av med arbetsgivaren att
det är okej
Gör inbjudan i Visions designmallar. Bjud in medlemmar och
presumtiva medlemmar.
Lägg in aktiviteten i Kurs-IT, så
kommer den också att visas
bland aktiviteterna på vision.se.

Erbjud medlemskap
till alla som inte är med
Personer som kommit till en yrkesträff och som inte är medlemmar, är
intresserade av vad Vision har att erbjuda och de bör få frågan om medlemskap. Prata särskilt med dem och
ge dem material.
Du kan också skriva upp deras namn,
titel och telefonnummer och säga
att vi kommer höra av oss om någon
vecka. Skicka dessa personers uppgifter till fridalena@vision.se så kontaktar de personerna.

Lycka till!
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Vision – för
som är eko dig
nom
Ulrika Källströ
m
jobbar som
ekonom
i Sävsjö kommu
n

Seminarieserier
för olika yrken
Under våren erbjuds flera nationella
seminarieserier som är riktade till olika
yrkesgrupper. Tipsa medlemmarna, och
uppmana dem att anmäla sig.
Ditt personliga varumärke
– en förmiddag om karriär
I din karriär är du själv ett personligt varumärke som måste vårdas, utvecklas och
marknadsföras. Då är det viktigt att du
känner dig själv. Vad är du riktigt bra på?
Vad skiljer dig från dina kolleger? Jörgen
Kihlgren från Verto AB tipsar om hur du
identifierar, vårdar och utvecklar ditt personliga varumärke. På plats får du möjlighet att maxa ditt nätverk och knyta viktiga kontakter för framtiden.
För ekonomer:
Linköping 31 januari
Västerås 7 februari
Kristianstad 15 februari
Stockholm 21 februari
Göteborg 29 februari
Borlänge 14 mars
Luleå 28 mars
Läs mer på vision.se/ekonom

För ingenjörer och tekniker:
Linköping 1 februari
Eskilstuna 8 februari
Kristianstad 16 februari
Stockholm 22 februari
Göteborg 1 mars
Gävle 15 mars
Luleå 29 mars
Läs mer på vision.se/ingenjor

citat?

Snacka snyggt
– konsten att få folk att lyssna
Elaine Eksvärd, före detta Bergqvist, är
en av Sveriges mest anlitade retorikkonsulter och föreläsare. Med humor och
värme ger hon verktygen som gör att folk
lyssnar, kommer ihåg det man har sagt
och dessutom kommer tillbaka för att
höra mer. Kroppsspråk, röstläge, mimik,
minnesteknik och ordet är några av de ingredienser som behövs för att baka ihop
en snygg kommunikation som varar.
Seminarierna erbjuds för ekonomer,
ingenjörer, personalvetare och de inom
socialt område.
Malmö 12 april
Linköping 16 april
Göteborg 19 april
Stockholm 20 april
Uppsala 23 april
Sundsvall 24 april
Umeå 26 april
För mer information, titta på respektive
yrkessida på vision.se.
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Ulrika Källs
tröm: ”De flesta
mina arbet
av
skamrater
är med i
Vision.”

Vad är det
bästa med
ditt
jobb och din
arbetsplats?

– Det jag uppska
ttar mest är
att jag har ett
under stort
ansvar.
fritt arbete
men
upp min arbetsd Jag planerar och lägger
i stort sett själv
ag. Jag sköter
ningsförvaltnin
ekonomin för
Barn & utbildgen och har
nära
rektorer för
skolorna i kommu kontakt med politiker
och
roll och mitt
nen. Jag är
ganska ny i
ansvar är även
denna
att se hur vi
förnya arbetet
kan utveckla
, det är riktigt
och
roligt!

Varför valde

du Vision?

– Jag gick med
i Vision för
att de flesta
ter är med.
av mina arbetsk
För mig
amraatt kunna rådfråg fyller facket en viktig
roll när
a någon om
de arbetsrättsliga det gäller
frågorna.

Viktiga fråg
or
Vision drive
r
Hållbart arbets
ett fungerande liv och
livspussel

Vision har fokus
på arbetsmiljöfrågorna
med målet
att bidra till
ett utveckl
ande
arbetsliv. Du
som är anställd
ska trivas,
ha inflytan
de och
utvecklas med
en god hälsa
som en förutsä
ttning för ett
gott liv där
jobb och familj
kan
kombineras.

Kompetensut
vecklin

g

Vision anser
God och jämstä
att en kompelld
tent ekonom
löneutvecklin
i- och control
g
lerfunktion
Idag är löneski
är en nödvän
llnaden meldig
för en konkurr
lan ekonom
enskraftig
er som arbetar
organisation
i offentlig respekt
inom den ofive privat
fentliga sektorn
sektor alltför
. Du ska ha
stor, cirka 15
bra
förutsättninga
procent. Dessut
r för att utföra
om tjänar
ett profess
kvinnliga ekonom
ionellt arbete.
er mindre än
Din
arbetsgivare
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Etiska krav
vid upphandling
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Fakta om yrken
och målgrupper
På vision.se/fortroendevald, under
rubriken Rekrytering och yrken, hittar
du Visions yrkesblad och annat material att använda i rekryteringsarbetet,
antingen att dela ut eller för att läsa
på om olika yrkesgrupper.
Yrkesblad finns just nu för de här
yrkesgrupperna och branscherna:
Ekonom
Kommunikation och
marknadsföring
Miljö och hälsoskydd
Socialsekreterare
Ingenjör
Socialt arbete
Läkarsekreterare
(snart medicinsk sekreterare)
Behandlingshem
Biståndshandläggare
Tandvård
Administratör
Personalvetare
Svenska kyrkan
Frikyrkan
IT
Yrkesbladen kan du ladda ner i pdfform och skriva ut själv, eller beställa i
trycksaksbeställningen.

Medicinsk sekreterare
rätt titel
Efter flera års diskussion om hur yrkesgruppen ska tituleras har Visions
läkarsekreterarnätverk bestämt sig
för att förorda medicinsk sekreterare.
Titeln läkarsekreterare är förlegad och
leder tanken fel. Yrkesgruppen är kvalificerade medarbetare i vården, inte
en läkares sekreterare.
Från Visions sida kommer yrkesgruppen hädanefter att benämnas
medicinska sekreterare.

Vision
Norrköping vände
socialsekreterartrenden
Norrköpingsavdelningen har satsat extra mycket på att synas ute på socialkontoren, för att bli ett självklart val för de
anställda där. Nu är majoriteten på deras
socialkontor medlemmar i Vision.
Hur gick ni tillväga?
– Vi vill vara ett självklart val för alla yrkesgrupper, men kände att det inte var så trots
att vi hade en hel del medlemmar. Vi arbetade aktivt med att få nya ombud på socialkontoren och fick det på två av tre ställen.
På det tredje kontoret var ingen beredd att
bli nytt ombud, men då såg vi till att medlemmarna där regelbundet hade lunchträffar med personer från avdelningsstyrelsen,
berättar Veronica Karlsson som då var en
av de förtroendevalda som satte igång arbetet.
Iréne Hederstedt, ombud för socialkontoret, tog ett helhetsansvar och var ute
mycket i de olika verksamheterna för att få
en samlad bild av vad medlemmarna tyckte
och vad det fanns för intressen bland medlemmarna.
– Inom socialkontoret finns många olika
verksamheter där vi har medlemmar, till
exempel 4 kontor med myndighetsutövning
och förändringsgrupper som arbetar med
råd och stöd, olika barngruppsverksamheter, behandlingshem och öppenvårdsbehandling för vuxna och ungdomar.
Där ville vi synas mer, ha aktiviteter och
få nya ombud och medlemmar. Det bildades ett nätverk för dem som jobbar med olika former av boendestödjande insatser, ett
bra forum för dem att lyfta och driva sina
frågor. Idag omfattar det nätverket våra
öppna insatser inom vuxen/ungdomsverksamheten, berättar Iréne.

– Jag har samarbetat mycket med Karin
Fagerlund i rekryteringsteamet och ombudsman Michaela Tinnerholm, det har
gjort väldigt mycket. Medlemmarna får ett
mera komplett bemötande, för vi har olika
kunskap.
Vad gjorde ni ute på arbetsplatserna?
– Vi fanns ute vid fikaborden. I början
kunde det vara läskigt, för upplevelsen på
en del håll var att vi inte synts så mycket
och det kunde komma syrliga kommentarer, säger Veronica.
– Efter ett tag märkte man att vi gjorde
mycket utifrån de saker som kom upp. Vi
försöker snabbt ge respons och ordna något. Men vi ser också till att ”lägga” en hel
del frågor hos medlemmarna, till exempel
att införa årsarbetstid inom de verksamheter som är intresserade. Det har funnits
på två kontor sedan 2003, berättar Iréne.
– Vi har fokuserat på rollen som myndighetsutövare, haft träffar om aktuella
arbetsmiljöproblem och ordnat tematräffar om meddelarfrihet/yttrandefrihet och föräldravänligt arbetsliv. Det var

också viktigt att bli mer aktiva i samverkan
och komma med egna förslag till arbetsgivaren. Vi såg till att snabbt träffa nyanställda och finnas med när arbetsgivaren
hade arrangemang för nyanställda och socialarbetare. Men träffen kring fikabordet
har varit det viktigaste och det är främst
så jag tror att vi har vänt trenden, säger
Veronica.
Har ni något på gång nu
för yrkesgruppen?
– Vi fortsätter att synas ute på arbetsplatserna, utifrån vad arbetsplatserna önskar
och var det finns behov, säger Iréne.
– Vi planerar att starta nätverk för de
grupper som vill, till exempel socialsekreterare, assistenter och förändringsarbetare. Den 8 februari har vi ett möte för
att starta upp någonting som får socialsekreterare att synas mer. Och så har vi en
lunch planerad med politiker för att diskutera det sociala arbetet och lön, och få
igång en dialog. Idag har vi ombud på alla
kontor och de finns också med i vår framtidsgrupp och utvecklargrupp. MWO

Tips till förtroendevalda som vill försöka värva på
socialkontoren/inom det sociala området:
Var på arbetsplatserna - fika,
lyssna, involvera och agera! Peppa
medlemmarna i dessa yrken att
driva sina frågor och höras mer. Det
behöver inte vara flashiga heldagsaktiviteter, jag tror det ger mycket
mer med mindre, men fler personliga möten och kontinuitet, säger
Veronica.

Att få ett aktivt ombud som arbetar
inom det sociala området gör att
man har en bättre förståelse för
medlemmarna och det behövs i den
här gruppen, säger Iréne.
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Visionbloggen
och nyanställd
Alldeles nytt på vision.se är Visionbloggen. Den kommer att lanseras i flera
steg.
I ett första steg är det förbundsstyrelseledamöter, Visions ombudsmän och
andra experter som kommer att blogga
på Visionbloggen, berättar Cathrin Wennersten, webbansvarig på Vision.
I nästa version kommer vi också att
kunna erbjuda förtroendevalda och
medlemmar att kunna blogga.
En annan nyhet som är på gång är en
kampanjsida för nyanställda. Lanseringsdatum är i skrivande stund inte
exakt fastställd, men håll utkik på
vision.se.

Stora yrkesdagen peppade
över hundra medlemmar
Sök Visions
studiestipendium
Studerar du eller någon i din avdelning/
klubb, eller har du gjort det under 2011?
Sök Visions stipendium!
Den som är medlem i Vision eller Tria
och studerar i Sverige kan nu söka stipendium för sina studier. Kravet på två
års medlemskap är borttaget från och
med 2012.
Beloppet är ett engångsbelopp på
3000 kr.
Stipendierna lottas ut bland de ansökningar som uppfyller kraven, bland
annat att studierna ska vara yrkesrelaterade eller handla om fackligt arbete
eller ledarskap (läs mer på vision.se/
stipendier). Är du förtroendevald i Vision
och får stipendium för utbildning inriktad på facklig verksamhet är stipendiet
skattepliktigt.
Ansök senast 28 februari 2012. Mer
information och ansökningsformulär
finns på vision.se/stipendier.
Eventuella frågor besvaras av
Nadja Persson, ekonomienheten,
tel 08-789 63 69.
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Över 100 medlemmar i olika yrken träffades i Visions förbundshus den 6 december, för att få inspiration och kompetensutveckling. Dagen anordnades av Visions
regionala center i Stockholm.
Richard Rejsjö, utbildningskonsult, inledde med att prata om hur du driver din
egen utveckling. Sen tog yrkesseminarier
vid. Behandlingsassistenter, medicinska
sekreterare/läkarsekreterare och tandsköterskor deltog i yrkesindelade seminarier om lönecoachning. Chefer pratade motiverade samtal, ekonomer pratade
retorik, IT-tekniker pratade arbetsmiljö,
socialsekreterare pratade om jobbet som
kall eller yrke och personalvetare diskuterade meningsfullt medarbetarskap.
− Det är jättebra att Vision erbjuder sådana här dagar, sa en läkarsekreterare efter seminariet om karriärcoachning.
På seminariet diskuterades vad karriär
egentligen betyder och hur jag får mer av
det jag vill i den situation där jag befinner mig.

− Vi behöver bli bättre på att kunna
peka ut olika arbetsuppgifter som ingår i
yrket, och se att de olika arbetsuppgifterna ligger till grund för individens lönesättning. Och inte vara avundsjuka på varandra, sa en annan läkarsekreterare.
Efter lunch kombinerad med mingel och erfarenhetsutbyte avslutade Eva
Funck, skådespelare och för många känd
från TV-programmen Björnes magasin
och Evas Superkoll, med ett inspirationsseminarium om att våga göra det som
man blir glad av. MWO

Fakta:
Visions karriärcoacher
Visions diplomerade karriärcoacher
hjälper till med att få insikt om dina
behov för att lättare nå dina mål.
Tipsa medlemmarna, eller prova
själv! Allt ingår i medlemskapet.
Läs mer på vision.se/karriar

Affisch – riv ut och sätt upp!
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Vad har förändrats? Så här har mina arbetsuppgifter utökats, och den här kompetensutvecklingen har skett.

Tänk ut konkreta exempel på hur du har arbetat som du
kan nämna i samtalet. Det här har jag gjort för att uppnå
målen på vår arbetsplats.

Gå igenom lönekriterierna och ge dig själv omdömen.

Vad gäller på din arbetsplats? Ta reda på lönekriterier och
arbetsgivarens lönepolicy. Fråga ditt Vision-ombud. Se till
att du vet så mycket som möjligt!

Vision Direkt
Alla vardagar mellan 8-20
telefon 0771 44 00 00
e-post visiondirekt@vision.se

Bli medlem direkt på vision.se
eller sms:a Vision till 726 72

Tio snabba
tips inför
lönesamtalet

Kanske kan du begära andra förmåner än lön, kolla det.
Ta gärna kontakt med Vision för mer lönecoachning.

9

PS. Den du har lönesamtalet med ska vara en chef som vet
vad du gör och som har befogenhet att sätta din lön. Är det
inte så? Ta kontakt med Vision!

Under samtalet: tala klarspråk. Ställ frågor – på så sätt får
du veta mer om hur chefen värderar det du gör. Se till att du
får veta vad du kan göra för att få en högre lön.

Sammanfatta och skriv ner dina argument, punktvis. Använd dem under samtalet.

8

10

Diskutera lön med dina arbetskamrater. Förbered er tillsammans!

Gå tillbaka till det förra utvecklings- och lönesamtalet.
Vad kom ni överens om? Återkoppla: så här har jag utvecklats, precis som vi pratade om sist.

Hur har din lön utvecklats? Titta på lönestatistiken på vision.se, jämför din lön med andra med liknande arbetsuppgifter, fråga ditt Vision-ombud, ring Vision Direkt!
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Affisch – riv ut och sätt upp!

Foto: Marie Wildhammar Okker

Fokusgrupper för
ett bättre medlemskap
Under december genomförde Vision fokusgrupper med våra fyra prioriterade
yrkesgrupper; ekonomer, personalvetare,
ingenjörer och de inom socialt område.
Undersökningsföretaget Ipsos genomförde samtalen och syftet var att få mer
kunskap om yrkesgrupperna och om vad
medlemmarna vill få ut av sitt arbetsliv.
– Dessutom fick vi värdefull information om vad medlemmarna tycker om
sitt medlemskap och hur innehållet kan
utvecklas ytterligare, berättar Marianne
Wiström, projektledare på Kommunikation och facklig utveckling.
Alla fyra yrkesgrupperna är relativt
nöjda med sitt arbetsliv. Utveckling och
bra kollegor är viktiga aspekter för ett
bra arbetsliv, och som en man, ekonom
uttrycker sig: ”jag vill vissla på vägen till
jobbet, då har man ett bra arbetsliv”. Majoriteten berättar om fördelarna de har
med flextid, och att de har möjlighet till
kompetensutveckling hos sin arbetsgivare. De upplever också att deras arbete är
meningsfullt. ”Jag bidrar till samhällsut-

veckling och infrastruktur, det känns viktigt”, säger en kvinnlig ingenjör, 38 år.
– Vårt erbjudande i medlemskapet tas
emot positivt samtidigt som många förvånas över bredden i medlemskapet. Kännedomen om allt som ingår är relativt låg,
säger Marianne Wiström.
Det som är mest intressant är inkomstförsäkringen och möjlighet till högre lön
och en skjuts i karriären genom våra löneoch karriärcoacher. Vad gäller kunskapen
om inkomstförsäkring är den låg inom yrkesgrupperna förutom hos personalvetarna. Att Vision är en Fair Union anses ge ett
mervärde till medlemskapet samtidigt som
många också tycker att det är något som
ligger i tiden, att arbeta med hållbar miljö
och arbeta med mänskliga rättigheter.
– Nu när vi har fått denna värdefulla
information ser vi hur vi kan utveckla erbjudandet och sättet vi kommunicerar
på, både generellt och specifikt för varje
yrkesgrupp. När det gäller till exempel inkomstförsäkringen ska vi i flera olika kanaler berätta om hur den fungerar. När
det gäller Fair Union kan vi även där bli

Marianne Wiström

tydliga och lyfta mer konkreta exempel på
vad vi gör och åstadkommit, till exempel
att vi är Sveriges första miljöcertifierade
fackförbund.
Läs mer om Visions yrkesgrupper på
vision.se/yrken

Tipsa medlemmarna!

En skjuts i karriären
Testa gärna karriärcoachning eller någon
annan av Visions populära karriärtjänster. Visions diplomerade karriärcoacher
hjälper dig att uppnå dina mål. Allt det
här ingår i ditt medlemskap: Karriärcoachning, CV-granskning och träning
inför anställningsintervjun.

En vass inkomstförsäkring

Mänskliga rättigheter ingår

Skulle du bli arbetslös har du ett rejält
skydd med Visions inkomstförsäkring.
Den bättrar på a-kassan och gör att du
kan få ut cirka 80% av din inkomst. Visions inkomstförsäkring är en av marknadens bästa och ingår i ditt medlemskap.

Vi arbetar med mänskliga rättigheter,
rätten att organisera sig och en hållbar miljö. När du är medlem hos oss
är du därför också med och bidrar till
en bättre värld. Du är medlem i en
Fair Union.

vision.se/forsakringar

vision.se/fairunion

vision.se/karriar
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Hög kännedom
om Vision
I slutet av 2011 genomfördes en omfattande undersökning bland 1250 personer
i Visions målgrupper, både medlemmar
och potentiella medlemmar. Syftet med
undersökningen var att ta reda på hur Visions varumärke uppfattas. En jämförande undersökning gjordes i juni 2011, när vi
fortfarande hette SKTF.

det SSR, Ledarna och Jusek som nämns
av över 20%.
Stolta medlemmar, som gärna
rekommenderar Vision
De flesta av de tillfrågade medlemmarna
i undersökningen har en mycket positiv
bild av Vision. Nästan hälften av de tillfrågade medlemmarna är stolta över att vara
medlemmar i Vision, och en klar majoritet (65%) av samtliga tillfrågade medlemmar uppger att de skulle rekommendera
sina kollegor att gå med i Vision.

Trots att Vision som varumärke bara
har funnits i ett antal månader var kännedomen om förbundet väldigt hög. Totalt kände 66% av de svarande till Vision.
Bland icke-medlemmar hade 48% av alla
kännedom om Vision, medan samma siffra bland Visions medlemmar var 99%.
Det är en hög siffra för att vara ett helt
nytt varumärke.

Vi är fackförbundet som tycker att det ska vara
kul att gå till jobbet. Inte bara måndagar, utan
alla dagar i veckan. Det är därför vi finns till.
Vi gör allt för att du ska få ut så mycket som
möjligt av ditt arbetsliv.
Läs mer på vision.se/gladaremandagar

Bildtext.....

Enklare att anmäla
arbetsskador
Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan har en ny gemensam webbplats, anmalarbetsskada.se, där arbetsgivare på
ett enkelt sätt kan anmäla arbetsskador
och tillbud.
Arbetsgivaren är enligt Arbetsmiljölagen skyldig att utan dröjsmål anmäla
dödsfall som följd av arbetsolycka, allvarlig arbetsolycka som lett till personskada och tillbud som kunnat leda till
personskada. Omfattas den skadade av
den svenska socialförsäkringen, ska en
anmälan också göras till Försäkringskassan, som handlägger ersättning enligt
Socialförsäkringsbalken. Tidigare behövde man anmäla händelsen till båda
myndigheterna. Med den nya webbplatsen blir anmälan enklare.

Anmäl alla arbetsskador och arbetsplatsolyckor på anmalarbetsskada.se
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Träffat 100 000 människor
och det märks
Att kännedomen om Vision är så pass utbredd kan vi till stor del tacka det arbete
som vi tillsammans gjort under hösten
för. Det märks att Vision har synts, såväl på arbetsplatserna som i andra sammanhang. Det har betytt otroligt mycket
att vi faktiskt har varit ute och träff at de
100 000 människor som var målet. Även
lanseringskampanjen ”För gladare måndagar” har uppmärksammats av många
av respondenterna.
Ett ökat yrkestilltal
I undersökningen fick även respondenterna frågan om vilka förbund som de trodde
organiserade deras yrkesgrupp. Vision visade sig där vara det förbund som hade
klart högst andel omnämnanden. 75% av
samtliga svarande ansåg att Vision organiserar just deras yrkesgrupp. Det är en
ökning med 5% jämfört med undersökningen som genomfördes i somras (då
som SKTF). Av de övriga förbunden är

Fortsätt visa varför vi är intressanta
Även om undersökningen visar på många
positiva resultat, finns det saker som behöver förbättras. Som tidigare undersökningar också har visat, så har förbundet
en bit kvar när det gäller att vara ett intressant förbund för de som inte är medlemmar.
− Vi behöver visa potentiella medlemmar vad Vision erbjuder, och berätta varför vi är relevanta för dem. Det absolut
viktigaste jobbet gör våra förtroendevalda ute på arbetsplatserna och kansliet ska
stödja med regional och central verksamhet, säger Karin Ottosson, kommunikationschef på Vision.
− Kännedomen om Vision är hög vilket
ger oss ett jättebra utgångsläge att fylla
det med vårt jättefina erbjudande, avslutar Karin. CH
Läs mer om vad du får som medlem
vision.se/erbjudande

Vilka kan vara med, och andra
tips för rekryteringen
vision.se/rekrytering

Senaste nytt för förtroendevalda
vision.se/fortroendevald

I Skaraborg delar man på
jobbet med utbildningarna
En viktig uppgift för Visions avdelningar
är att ordna utbildningar för medlemmar
och ombud. Det finns dock inget som säger att avdelningen måste ordna utbildningen själv – något som man tagit fasta
på i Skaraborg.
I Skaraborg samarbetar 15 kommunavdelningar sedan flera år kring att arrangera
ombuds- och skyddsombudsutbildningar.
− Det känns självklart att ta hjälp av
varandra, säger Mimmi Pirttilä som är
ordförande i Tidaholmsavdelningen.
Kommunerna här i Skaraborg är ganska
små, och vi har en tradition att samarbeta
även kring andra aktiviteter.
− Det ska ju vara 12 deltagare på en ombudsutbildning, och här i Tidaholm finns
det inte ens 12 ombud, fortsätter hon. Nu
när vi bjuder in grannavdelningarna får vi
alltid tillräckligt med deltagare.
I år är det Tidaholm som är värdavdelning och tar på sig att ordna utbildningar
för alla kommunavdelningar i Skaraborgs
15 kommuner.
− Vi fixar allt praktiskt med utbildningen, berättar Mimmi. Vi bokar ett ställe att
vara på, bokar in kursledare och fixar inbjudningar som vi sedan skickar till ord-

förandena i alla avdelningar, som i sin tur
bjuder in rätt personer. Kostnaderna räknas sedan ihop och delas upp på antalet
deltagare och varje avdelning betalar för
sina medlemmar.
− Nästa år är det någon annan avdelning som tar på sig ansvaret, så när vi varit värdavdelning ett år kan vi ta det lugnt
med utbildningarna i många år framåt.
Fördelarna med samarbetet är inte
bara rent praktiska, menar Mimmi.
− Det här sättet ger möjlighet för ombuden att träffa förtroendevalda från andra ställen och knyta nya kontakter. Även
om det blir lite långt att åka för en del, så
överväger fördelarna. Och eftersom vi byter värdkommun varje år, så är det kanske
inte lika långt att åka nästa år. Att jobba
över avdelningsgränserna är bara vinnavinna.
Samarbete kring
utbildningar – gör så här
Det finns mycket att vinna på att gå ihop
flera avdelningar och ha gemensamma utbildningar. Har ni inget nätverk idag, ta
kontakt med de avdelningar som finns i
närområdet. Vilka de är och kontaktuppgifter hittar du på vision.se/kontakt.

- Att jobba med
utbildningar över
avdelningsgränserna
är bara vinna-vinna,
säger Mimmi Pirttilä
i Tidaholmsavdelningen.

Många avdelningar sträcker sig över ett
geografiskt stort område, t ex avdelningar
för landsting, regioner och stift. I Växjöområdet samarbetar avdelningarna för
kommunen, landstinget och Svenska kyrkan varje år i gemensamma utbildningar
för Vision-ombud och skyddsombud.
− Samarbetet började med utbildningar
och nu har vi också gemensamma yrkesaktiviteter, säger Carina Ek, ordförande
i Växjöavdelningen. Att vi har olika kollektivavtal gör inte så mycket. Rollen som
Vision-ombud och skyddsombud är lika,
oavsett arbetsgivare och arbetsplats. KN
Har du frågor om samarbete kring att arrangera utbildningar, kontakta gärna Visions
utbildningsgrupp. Kontaktuppgifter finns på
vision.se/utbildning.

Profilprodukter – en signal om vilka vi är
Varför kan jag inte sätta loggan var som
helst? Vad menas med att en produkt är fair?
Vilka färger kan jag använda och varför är
det så viktigt? Nu finns förbundsstyrelsens
riktlinjer, med tips och rekommendationer
för Visions profilprodukter samlade i ett och
samma dokument.
Nike, Amnesty, Coca Cola, Virgin, Rädda Barnen, Röda Korset; alla dessa är lätta att känna igen, ser man deras logga (eller en del av
den) vet man direkt vem som är avsändare
och vad organisationen eller företaget står
för. Gemensamt för dem är att de är duktiga
på att uppträda likadant och ha en tydlig
identitet. För oss i Vision är det också viktigt
att vi alla hjälps åt med bilden av vilka vi är,
att vi håller ihop vår grafiska identitet. Det
stärker Visions varumärke: vilka vi är.
Profilprodukter är ett betydande verktyg
för hela organisationen. En kopp, en penna
eller en tröja gör oss synliga och skapar en

känsla och bild av förbundet. Som stöd för
att vi ska bli ett starkt förbund har förbundsstyrelsen tagit fram riktlinjer med
tips och rekommendationer som vi alla ska
jobba efter.

linjer uppfylls. Vill du ha en lokal prägel på
din profilprodukt eller har frågor; kontakta
Camilla, camilla.birkstrom@vision.se eller
Cecilia, cecilia.hagangen@vision.se
så får du hjälp.

I riktlinjerna står bland annat:
Kriterier som Visions profilprodukter och
upphandlingen av dem ska uppfylla
Vad som menas med fair
Designen på Visions profilprodukter
Placering av Visions logotyp
Kontaktuppgifter som du kan ha nytta av

Sist men inte minst, hjälps vi åt att hålla
ihop Visions visuella identitet kommer vi att
stödja arbetet med att bli ett starkare fackförbund, och då ökar också våra möjligheter
att göra våra medlemmars arbetsliv ännu
bättre.

Visions profilbutik
eller beställa från andra?

Mer om profilprylar
och Visions identitet

Om du beställer profilprodukter genom
Visions profilbutik säkerställer du att produkterna följer alla riktlinjer för såväl fair
som design. Om du vid något tillfälle ändå
behöver använda dig av en annan leverantör,
stäm då av så att checklistan i Visions rikt-

Riktlinjer Visions profilprodukter                    
vision.se/riktlinjer-profilprodukter
Visions profilbutik                                             
vision.se/profilbutik
Visions visuella identitet                         	
vision.se/design
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Motioner och
nomineringar till
förbundsmötet 2012
Nu börjar förberedelserna inför höstens förbundsmöte, 20–23 september. Det är dags att skriva
motioner, och snart kommer en uppmaning att
nominera personer till Visions förbundsstyrelse.
Snart får din avdelning eller klubb ett brev
om mandatfördelningen på förbundsmötet 20–23 september 2012. Kallelse till förbundsmötet, och en uppmaning att nominera till förbundsstyrelsen, kommer till
avdelningar och klubbar i månadsskiftet
februari/mars.
Motioner till förbundsmötet behöver
vara hos Visions förbundsstyrelse senast
20 mars.
Avdelningar, klubbar, sektioner, sektionsklubbar och medlemmar har rätt att komma in med
motioner. Avdelningarna och klubbarna ska yttra
sig och vidarebefordra motionerna till förbundsstyrelsen med förslag om av- eller tillstyrkan.
Motionerna ska ha kommit in till förbundsstyrelsen senast sex månader före ett ordinarie
förbundsmöte.
Hur skriver man en motion?
En motion är ett förslag på något Vision
ska göra. I en bra motion är det tydligt
formulerat vad som är problemet, och
vad du vill att förbundsmötet ska besluta.
Det är viktigt att du argumenterar så
att en läsare av motionen förstår problemet. Vad är det du vill ändra på eller utveckla? Och vad hoppas du blir beslutet
på förbundsmötet? Formulera det så tyd12

ligt som möjligt. Det är ofta bättre att beskriva vad du vill uppnå, än att beskriva
exakt hur arbetet ska göras. Din idé kan
behöva förändras lite för att den ska gå att
genomföra så bra som möjligt.
Avsluta din motion med vad du tycker
att förbundsmötet ska besluta, en så kal�lad ”att-sats”. Till exempel: ”Jag föreslår
att förbundsmötet beslutar att Vision ska
ta fram en nätutbildning i rekrytering.”
Om ditt förslag innehåller flera delar kan
det vara bra att dela upp det i flera ”attsatser”, eftersom förbundsmötet beslutar
om varje ”att-sats” för sig.
Hur lämnar man in den,
och vad händer sen?
− Enskilda medlemmar uppmanar vi att
e-posta motionen till sin avdelning eller klubb. Avdelningen eller klubben ska
tycka till om motionen och vidarebefordra den till förbundsstyrelsen. Det kommer att finnas ett formulär på vision.se/
forbundsmote för att enkelt skicka in motionerna till förbundsstyrelsen, berättar
Christian Örjestål, organisationssekreterare på Vision.
En del av Visions medlemmar tillhör
ingen klubb eller avdelning. De kan an-

vända samma formulär för att skicka sina
motioner direkt till förbundsstyrelsen.
– När motionerna kommit in, senast 20
mars, kommer de att beredas av förbundsstyrelsen för att slutgiltigt tas upp till beslut under förbundsmötet. MWO

Visions förbundsmöte
På förbundsmötet, som hålls vartannat år, bestämmer Visions medlemmar (genom valda ombud) inriktningen på Visions arbete och vilka frågor
som ska prioriteras under de kommande åren. Nästa förbundsmöte är
i Norrköping 20–23 september. Läs
mer på vision.se/forbundsmote
På förbundsmötet kommer också
val av förbundsstyrelseledamöter att
göras. Centrala valutskottet förbereder val av förbundsstyrelse. Som
grund för arbetet finns bland annat
en kompetensprofil, som beskriver
önskvärda ledamoter för en ledamot
i förbundsstyrelsen. Den hittar du på
vision.se/centralavalutskottet. Mer
information om centrala valutskottets arbete fanns också i Aspekten
nr 7 2011.

Ska man ringa media?
Hur kan jag som är förtroendevald jobba
för att vi ska synas mer i media? Massor
av användbara tips finns i ett nytt studiematerial, tillgängligt på vision.se.
Vi måste synas mer ute på arbetsplatserna och i media. Det var ett viktigt budskap från senaste förbundsmötet, inte
minst som ett viktigt redskap i vårt rekryteringsarbete för att bli fler medlemmar.
Men hur kan förtroendevalda synas mer i
media? Hur gör man det? Om detta finns

det nu ett nytt studiematerial, ”Att synas
i media”.
Materialet går igenom steg för steg hur
man kan få ut Visions övergripande budskap i media men också nyheter från det
lokala arbetet. Vad betraktar en journalist
som en nyhet? Är det bra att skaffa sig en
journalistkontakt? Vilka frågor är bra respektive mindre bra att gå ut med i media?
Hur förbereder man sig för en TV-intervju? Hur skriver man en insändare? Hur
kan man använda sociala medier för att

nå ut? Vilka aktiviteter kan locka media
att skriva? Är det viktigt att det finns ett
allmänintresse i våra nyheter? Hur viktigt
är det att vi kan erbjuda en medlem för
intervju? Allt sådant matnyttigt är bra att
veta om man som förtroendevald vill att
avdelningen eller klubben ska synas mer
i media i framtiden. Peter Bloch, presschef

Hämta studiematerialet ”Att synas i media”
på vision.se/fortroendevald

Förbundsstyrelsen rapporterar
Delshad Saleh i Visions förbundsstyrelse
berättar om sammanträdet 13–14 december.
− Vi pratade om studeranderepresentation i förbundsstyrelsen, och beslutade
att vi så snart som möjligt ska adjungera
tre studerande som under ett år ska vara
med på våra styrelsemöten. Det är en viktig grupp att få synpunkter från.
En viktig punkt var våra positiva medlemssiffror. Det firade vi, och pratade om
hur vi har jobbat för att visa att vi är ett
attraktivt förbund.

Diskussioner om avtalsyrkandena för
HÖK och Pacta samt KFS tog ungefär en
halv dag i anspråk. Ytterligare en punkt på
mötet var etiska placeringar av Visions kapital. I samband med det här mötet hade
vi också träffar med både avtalsgruppen
för HÖK och Pacta och med RIM, rådet
för integration och etnisk mångfald. Mötet var ett mycket positivt bokslut för Vision 2011.

Delshad Saleh

Sänkta avgifter för pension
i kommuner och landsting
I KAP-KL placerar den anställde själv 4,5
procent av pensionskapitalet. Avgiften som
de valbara bolagen i KAP-KL tar ut för sina
liv- och fondförsäkringsprodukter sänks den
1 januari 2012. Från 1 januari 2014 kommer
dessutom bolagens avgifter att sänkas på allt
pensionskapital som tjänats in innan 2012.
För en 45-årig kommun- eller landstingsanställd innebär avgiftssänkningen att det
samlade pensionskapitalet vid 65 års ålder
kan öka med cirka 7 procent.
Pensionsvalet gick ut med sitt valpaket

den 18 december. Det gick ut till cirka 130 000
varav 50 000 omval och 80 000 nyval. Valperioden är förlängd till sista januari 2012,
med anledning av att valpaketen kom ut
sent.
Från och med 1 januari 2014 kommer en
generell flytträtt att införas inom KAP-KL.
Det innebär att man från det datumet ska
kunna flytta sitt pensionskapital från ett
valbart bolag till ett annat, om man vill. Idag
är det varje försäkringsbolag som beslutar
om det tillåter flytträtt eller inte.
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En vecka med
Karin Fagerlund
Nu gäller nya omställningsavtalet för kommun och landsting
Den 1 januari började KOM-KL, det nya
omställningsavtalet för kommun, landsting och Pacta att gälla. Omställningsavtalet ger den som blir uppsagd på
grund av arbetsbrist ett speciellt stöd
att komma tillbaka till arbetslivet och en
ekonomisk trygghet under tiden han eller
hon söker nytt jobb.
KOM-KL gäller för anställda i kommuner, landsting, regioner och Pacta-företag.
Man ska vara tillsvidareanställd och ha
jobbat hos samma arbetsgivare i minst
ett år när man blir uppsagd. Då kan man
få möjlighet till aktiva åtgärder, t ex program för aktivt arbetssökande, kortare
utbildning eller hjälp att starta eget.
Den som jobbat hos samma arbetsgivare i minst fem år vid uppsägningen kan
också få ekonomisk ersättning från omställningsfonden under en period.
Som förtroendevald i kommun, landsting och Pacta-företag är det bra att
känna till vilka förmåner avtalet innebär,
så att du kan upplysa medlemmar om de
blir uppsagda. Ett tips är att läsa SKL:s
redogörelsetext om avtalet. Den ger bra
förklaringar av vad avtalet innebär.
Allt om KOM-KL finns på vision.se/
kom-kl.

Seminarier i februari
Omställningsfonden bjuder in arbetsgivare och fackligt förtroendevalda till ett
seminarium om KOM-KL. Vad innebär
omställningsavtalet? Vilka är de aktiva
insatserna och de ekonomiska förmånerna? Hur ser processen ut efter anmälan?
Under seminariet får du möta företrädare
för de centrala förhandlande parterna och
Omställningsfonden.
Seminarier hålls i februari i Stockholm,
Malmö, Umeå och Göteborg. Läs mer och
anmäl dig senast 31 januari på omstallningsfonden.se. KN

Kompetensbaserad rekrytering
på Visions kansli
I höstas började Visions kansli använda en
ny rekryteringsprocess vid anställningar.
Den bygger på bland annat en studie gjord
av TCO, Rekrytera utan att diskriminera.
Syftet är att den mest kompetenta personen ska få jobbet oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller någon annan faktor
som inte är relevant för jobbet.
Läs mer på vision.se/fortroendevald
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Rekryteringsteamet i Vision jobbar med
att rekrytera medlemmar tillsammans med
förtroendevalda, ute på arbetsplatserna.
Här berättar Karin Fagerlund i teamet om
en arbetsvecka. Kanske kan du hämta tips
för ert arbete med rekrytering?
Måndag
Har av Stockholmscentret blivit inbjuden
att berätta om rekrytering. Det handlar,
som mycket annat i livet, om att medvetandegöra och om motivation och rädslor. Och om att våga fråga, i vetskap om
att vi har en stark produkt som vi kan vara
stolta över. Jag berättar om teamet och
metoder vi prövat, men framför allt hur
jag personligen lägger upp mina rekryteringsinsatser.
Direkt efter lunchen tar jag tåget till
Södertälje, och en eftermiddagsinsats
på Telgekoncernen. Det blir till att erövra fikaborden denna glada måndag.
– Jaha, hur har vi det här då... har ni fått
er några bullar en glad måndag som den
här? Ni är redan medlemmar förstår jag?”
Jag hämtar på mig lite material och berättar om inkomstförsäkringen. Det ena
ger det andra, och vid bordet skriver en
på direkt, två vill jämföra med sina nuvarande förbund. Den ene tror att han är
med i Vision, men det visar sig inte vara
på det viset när jag ringer till Vision Direkt. Vision Direkt ett av mina starka kort
och jag brukar använda dem ofta. Perso-

nen får svar direkt, och jag blir förtroendeingivande när jag erkänner att jag inte
behärskar allt.
Tyvärr är inte alltid fikarasterna så
långa. De två som ville jämföra får jag följa upp via telefon och/eller personliga besök. Jag samlar redan vid första insatsen
på mig namn och kontaktuppgifter som
jag kommer att använda i mitt fortsatta
arbete.
Kvart i fyra tar jag en rask promenad
till Stadshuset för ett möte med Ebon,
ordförande i Södertäljeavdelningen, om
framtida insatser tillsammans.

Tisdag
Tidig morgon. Träffar Charlie Magnusson, ombudsman på Stockholmscentret,
strax efter sju för att packa med material
och hämta mackor till vår frukostaktivitet
på Inera AB.
Kul att komma till ett alldeles nytt ställe
och möta alla förvånade ansikten. Det här
kommer att vara första insatsen av flera.
Vi dukar upp ett bord med material, som
stillar mångas hunger. Vi bjuder på mackor och delar ut vår tävling som synliggör

Karin Fagerlund

En heldag till administration och att
bocka av på min ”att-göra-lista”. Jag
packar bland annat allt material vi kommit överens om till en insats och skickar
iväg. Det jag skickar kan vara allt från de
tävlingsformulär jag använder för kartläggning och efterbearbetning, till tidningar och roll-ups. Det absolut bästa
material vi har i rekryteringen är broschyren ”För gladare måndagar”. Där finns
produkten i sin helhet och den är jättesmidig att hålla i, den är din trygghet under tiden du gör behovsinventering av den
snart nye medlemmen. Sen eftermiddag
tar jag tåget till Norrköping.

tionen och packar material för en heldag
med cirka 400 socialarbetare från Norrköping och Linköpings kommun. Roll-up
är ett måste i dag, Joakim Unnerbäck, dagens karriärcoach, har också med en.
Vi packar upp vårt bord och dagens
huvudpersoner börjar strömma in redan innan klockan är slagen. Joakim står
och delar ut Visionpåsar och jag delar ut
flyer med tävling och penna. ”Gomorron, gomorron och välkommen, här har
ni möjlighet att vinna fina fairtradepriser!” Snart guppar vita påsar med vår
logga överallt. Under dagen träffar jag
dem som snart är nya medlemmar, och
medlemmar jag rekryterat tidigare. Det
blir alltid ett glatt återseende och en del
blir förvånade över att jag kommer ihåg
dem. Så är det, alla vill bli sedda, och
jag försöker verkligen ”se” den jag träffar. Det är där jag trivs bäst, i mötet med
människan. En frågeställning att ha med
sig; VEM är det du möter? VAD kan du
lösa eller underlätta för den här personen
med ett medlemskap? Tillfredställelsen i
att göra något bra för den här personen
som precis öppnat sig som svar på mina
frågor – känslan i det räcker för att rekrytera en till.
Dagen avslutas med stora applåder när
vinnarna i dagens tävling kommer upp på
scenen för att hämta sina Fairtrade-märkta priser från Vision. Ännu en helt fantastisk dag, som med all säkerhet kommer
att generera ännu fler medlemmar.

Torsdag

Fredag

kollektivavtalets värde. Biobiljetterna är
uppskattade vid prisutdelningen. Under
morgonen höjer vi medlemsantalet i förbundet. Några är felorganiserade, någon
i annat förbund och två oorganiserade.
En ny ringer till och med upp mig efteråt
för att höra om jag inte kan hjälpa hans
kompis också. Det är ett bra betyg om något! Våga fråga: ”nu när du blivit medlem,
kanske du har någon kollega som skulle
må bra av ett medlemskap i Vision?”
En snabbvisit på förbundshuset för
att sen fara till en chefslunch i Huddinge
med Beatrice Öhrnberg, personlig ombudsman för chefer. En timme med Beatrice om arbetsmiljö går fort. Tillbaka i
förbundshuset väntar ett planeringsmöte
med Huddinge LT.

Onsdag

Jag och Iréne Hederstedt från Norrköpingsavdelningen träffas tidigt på expedi-

som jag kan lära mig mer av? Är det något
jag kunnat göra annorlunda för att få ett
annat resultat?
Eftersom den här veckan inte har fler
timmar i arbetstid, så tar jag en promenad
hemåt efter lunch. Karin Fagerlund

Fakta: Rekryteringsteamet
och Fridalena
Visions rekryteringsteam är en extra
satsning och ett komplement till den
rekrytering som görs lokalt. Teamet arbetar tillsammans med Visions förtroendevalda ute på arbetsplatserna, och
är en testpatrull för att pröva nya rekryteringsmetoder.
Läs mer på
vision.se/rekryteringsteamet
Frida och Lena rekryterar till Vision via
telefon. Mejla namn och nummer dagtid till de som är intresserade av Vision,
men som ännu inte är medlemmar, till
fridalena@vision.se. Frida eller Lena
kontaktar personerna, svarar på eventuella frågor och skriver in dem som
medlemmar.

Tid för reflektion. Vad har hänt under
veckan? Har jag fått några invändningar
15

B

Sverige
Porto Betalt

Tio tips för
ett bra årsmöte

1. Se årsmötet som en möjlighet
att träffa medlemmar. Använd roliga metoder och övningar, och
tänk på möjligheterna med lokalen.
2. Välj en tid på dagen som kan passa så många som möjligt.
3. Gör en fin inbjudan. Använd Visions designmallar, vision.se/designmallar. Skicka gärna ut den via
e-post, men kolla i så fall om det
finns medlemmar som inte har epostadress. Skicka med dagordning, verksamhetsberättelse och
valutskottets förslag. Då hinner
medlemmarna ta reda på mer om
de personer som har föreslagits,
och fundera över vem de vill välja.
4. Välj en lokal som känns trevlig och
inbjuder till dialog. Ett årsmöte behöver inte alls hållas i en stor sal
med bänkrader, det kan hållas på
ett mysigt café. Hur ni sitter är avgörande för hur samtalsklimatet
blir. Placera deltagarna i öar om
fyra och fyra, eller sitt i en ring så
att alla ser varandra.

5. Använd olika metoder för att få
delaktighet. Passa på att prata
med medlemmarna, se till att de
känner sig välkomnade som personer. Fråga vad de tycker om medlemskapet och vad som skulle göra
deras arbetsliv bättre. Olika människor vill vara delaktiga på olika
sätt. För många passar det bra att
prata om en fråga två och två. I Visions metodbank, vision.se/metodbank, kan du hitta olika metoder
för att skapa delaktighet.
6. Kombinera årsmöte med något
annat. Gör något mer: bjud in en
föreläsare, ordna en workshop eller
ha årsmötet på samma plats men i
olika lokaler samtidigt som andra
avdelningar eller klubbar, så att ni
kan mingla efteråt.
7. Schyst fika. Vision arbetar med
mänskliga rättigheter, rätten att
organisera sig och en hållbar miljö.
Medlemmar i Vision är med och
bidrar till en bättre värld. Boka ert
årsmöte på ett ställe som har kollektivavtal och be att få Fairtrade-

märkt kaffe och te, så syns det att vi
lever som vi lär.
8. Välj en bra mötesordförande.
Det är bra om det inte är avdelnings- eller klubbordföranden som
är mötesordförande. Årsmötet
handlar delvis om att utvärdera
vad styrelsen har gjort under året
som gått. Fråga någon som tycker
om och är van att leda möten.
9. Ta med en uppdaterad medlemsförteckning, om det blir sluten omröstning.
10.Se till att ni i styrelsen är förberedda. Gå i förväg igenom vem
som ska säga vad och vid vilket tillfälle.

Mer om årsmötet
Formella regler för årsmötet finns i Visions
stadgar, vision.se/stadgar. Mötet ska hållas under årets första kvartal, och innehålla
bland annat verksamhetsberättelse för året
som gått samt val av styrelse.

