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Vision
vill mer
Efter fyra månader vid förhandlingsbordet har Vision och Sveriges Kommuner
och Landsting (SKL) inte lyckats nå ett
avtal som vi båda kan stå för. Vi har haft
höga ambitioner som SKL inte kunnat
möta upp, och SKL har haft ett par hjärtefrågor där vi inte kunnat möta dem. Till
slut tog kreativiteten och kompromissmöjligheterna slut och vi har enats om att
vi behöver hjälp från en tredje part, det
vill säga medlare, för att komma fram till
ett avtal. Medlingsprocessen går till så att
medlarna sätter sig in i våra och arbetsgivarens strävande och kommer därefter
med förslag på avtalslösning. Hur lång tid
det tar vet vi inte, men förhoppningen är
att de hittar en lösning som båda parter
kan ställa sig bakom så fort som möjligt.
För att medlarna ska få jobba på i lugn
och ro har vi och SKL kommit överens
om att inte kommentera förhandlingarna i media. Det är helt normalt när man
är i medling. Det betyder dock inte att vi

behöver vara tysta med vad vi vill åstadkomma. Självklart ska vi fortsätta diskutera vid fikaborden och i sociala medier
vad vi vill med det nya avtalet.
Det vi vill är att öka medlemmarnas inflytande över sin lön. Varje medlem ska
veta varför man har den lön man har, och
vad som krävs för att höja den. Vi vill,
tillsammans med SKL, ta ett gemensamt
ansvar för att på sikt få bort de strukturella löneskillnaderna mellan kvinnodominerade och mansdominerade yrken,
branscher och sektorer. Vi vill att det ska
löna sig att göra ett bra jobb och bidra till
verksamhetens utveckling; den som presterar bättre ska ha mer betalt. Och vi vill
nå en långsiktighet och tillsammans med
arbetsgivarna utveckla löneprocessen så
att den blir tydligare och bättre.
Du som är lokalt förtroendevald eller
arbetsplatsombud har en viktig roll i att
informera medlemmarna om vad som
händer just nu. Följ utvecklingen genom
vår förhandlare Karl Lundbergs blogg på

vision.se. Skriv gärna ut flygbladet med
Visions avtalsyrkande, där det står vad vi
vill ha in i det nya avtalet. Fortsätt dialogen om vad som behöver förändras på arbetsplatserna, för att medlemmarna ska
få ut så mycket som möjligt av sitt arbetsliv.
Och det viktigaste av allt; en organisation som växer är en stark förhandlingspart. Fråga därför alla som inte är med
på arbetsplatsen om medlemskap. Nya
medlemmar får tre månaders medlemskap utan kostnad, läs mer på vision.se/
medlem.
Använd gärna argumenten att vi arbetar för ett avtal som tar hänsyn till alla
våra yrkesgrupper och deras behov.

Annika Strandhäll
Förbundsordförande
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Medling när förhandlingarna kört fast
Vision har tillsammans med Sveriges
Kommuner och Landsting, SKL, beslutat att ta hjälp av medlare för att fortsätta
förhandlingsarbetet. Medlare blir Gunilla
Runnquist, tidigare förhandlingschef på
Lärarförbundet, och Jan Sjölin, tidigare
avtalssekreterare på Kommunal.
– Vi har haft höga ambitioner som SKL
inte kunnat möta upp, och SKL har haft
ett par hjärtefrågor där vi inte kunnat möta
dem. Därför enades vi den 7 maj om att vi
behöver hjälp från medlare för att komma
fram till ett avtal, säger Annika Strandhäll.
Medlarna sätter sig in i Visions och
SKL:s strävande och kommer därefter
med förslag på avtalslösning. Visions förhandlare sammanställer ett underlag till
medlarna, och står till förfogande för att
svara på eventuella frågor från medlarna.
Det är viktigt att du som lokalt förtroendevald kan informera medlemmarna om vad som händer i nuläget.
Varför har Vision sagt nej till budet?
Trots intensiva förhandlingar har vi inte
kunnat mötas i våra viktigaste frågor som
rör inflytande för våra medlemmar och
långsiktighet på arbetsplatserna.
1. Vi vill öka medlemmarnas inflytande över sin lön. Löneprocessen måste bli

tydligare så att varje medlem får möjlighet att diskutera lönen med sin närmaste chef och att man vet vad man behöver
göra för att höja sin lön.
2. Strukturella löneskillnader. Där flest
kvinnor arbetar är lönerna lägre än där
flest män arbetar. Vi och arbetsgivarna
ska ta ett ansvar för detta, och dessa löneskillnader ska på sikt bort.
3. Bättre löneutveckling över ett yrkesliv. Lönen ska sättas individuellt för
var och en, och det ska löna sig att utvecklas och bli skickligare.
Vad händer om någon av parterna
förkastar medlingsförslaget?
Om medlarna tror att det går att komma
med nya förslag till lösningar så gör de
det.
Annars är det upp till parterna att själva lösa frågan igen.

Blir det strejk?
Visions ambition är att hitta en lösning
innan vi har kommit så långt. Men konflikt
kan aldrig uteslutas.
Nu är medlemmarna avtalslösa,
vad innebär det?
Det gamla avtalet gäller så länge.
Hur lång tid tar det här?
Svårt att säga. Men antagligen går det ganska snabbt när medlarna har satt igång.
Vad kan jag som är förtroendevald göra?
Sprid information om läget till alla på arbetsplatserna. Fortsätt dialogen om vad
som behöver förändras på arbetsplatserna,
för att medlemmarna ska få ut så mycket
som möjligt av sitt arbetsliv. Och fråga alla
som inte är med om medlemskap: de tre
första månaderna är utan kostnad.
Följ utvecklingen på vision.se: i Visionbloggen, Annikas kommentarer och på
vision.se/fortroendevald.

Sommarjobbsexperten stöd för
schysta sommarjobbsvillkor
Årets upplaga av Sommarjobbsexperten
drog igång den 7 maj. Som vanligt är det
Vision/ST Direkt som svarar på inkomna
frågor för alla TCO-förbunds räkning.
– Om det är väldigt specifika frågor som
rör ett visst förbund har de en lista med
telefonnummer så de kan kontakta respektive förbund och få svar, berättar Johan Bengtsson på TCO.
Sommarjobbsexperten har öppet mel-

lan 8-20 på vardagar och man kan ställa
frågor via telefon 020 130 11 12, per mejl via
www.facketforandras.nu och via appen
”Söka jobbguiden”.
– Alla som vill får höra av sig, och vi
försöker hjälpa alla på bästa sätt. En del
slussas vidare till LO:s hjälptelefon, men
inte förrän vi förhört oss om personen i
fråga kanske är en framtida medlem.
Förra året märkte vi även att det började
ringa arbetsgivare som ville ha hjälp att

erbjuda schyssta sommarjobbsvillkor, vilket vi välkomnar, säger Johan Bengtsson.
Tre vanliga frågor förra året var:
1. Vilken lön ska jag begära för ett sommarjobb/vik?
2. Ska jag begära ett skriftligt anställningsbevis och vad ska det då innehålla för information?
3. Har jag rätt till semesterersättning resp.
raster?
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Nya privata avtal
Maj är en intensiv månad i avtalsrörelsen
och flera av de privata avtalsområdena är
inne i slutfasen i förhandlingarna. När
Aspekten går till tryck är två avtal redan
klara. För senaste uppdateringen, titta på
vision.se/avtal2012.
KFS Energi
Energibolagen som tillhör KFS var först
ut med att få ett nytt avtal. Löneavtalet är
sifferlöst och villkorsdelen är i linje med
övriga arbetsmarknaden. Lönerevisionen
ska gälla från den 1 april i år.
I det nya avtalet är det tydligare beskrivet hur löneprocessen ska gå till på
arbetsplatserna. Det gör det enklare för
alla, både anställda, fackligt förtroendevalda och chefer, att på ett bra sätt hantera samtal, kriterier och allt annat som
ingår i löneprocessen.

– Det kan bidra till såväl bättre förståelse för den egna lönen som ett högre utfall.
Eftersom avtalet är sifferlöst är det viktigt
med en väl fungerande och lättförståelig
löneprocess, säger Britta Kärnström, förhandlande ombudsman på Vision.
En förbättring i villkoren är att medlemmar som har skiftarbete numera får
mer i plånboken om de behöver jobba
övertid på en storhelg. Den som jobbar
övertid i direkt anslutning till avslutat ordinarie skift får ersättning motsvarande
kvalificerad övertid.
Dessutom har man tillsatt en arbetsgrupp som ska ta fram förslag på hur ett
tillsvidareavtal kan se ut. Ett tillsvidareavtal har den fördelen att det ger en långsiktighet i planeringen av verksamheten, vilket skapar arbetsro för såväl arbetsgivare
som medarbetare.

Ideella och idéburna organisationer
Även anställda i idéburna organisationer
anslutna till Arbetsgivaralliansen blev
klart i slutet av april. Avtalet är ettårigt
och lönerevisionen ska gälla från den 1 maj
i år, en månad tidigare än vanligt. Avtalet
ger lägst 2,8 procent i översynen 2012. KN

Fler avtal som
förhandlas 2012
Övriga branscher inom KFS
Svenska kyrkan
Almega Tjänsteföretagen
om fristående skolor
Arbetsgivaralliansen
Utbildning/folkbildning
Arbetsgivaralliansen
Vård och omsorg

Värva sommarvikarierna
Du kan vara medlem i Vision oavsett anställningsform: heltid, deltid, vikarie eller
tillsvidareanställning spelar ingen roll. Så
passa på att värva även sommarvikarierna till Vision. Alla nya medlemmar får
tre månaders medlemskap utan kostnad
(kostnad för a-kassan tillkommer).
Efter tre månader övergår medlemska4

pet automatiskt till ett medlemskap som
medlemmen betalar för, via löneavdrag
eller inbetalningskort.
Under 30 år: 100 kr första året
Är medlemmen under 30 år den dagen
hon/han blir medlem i Vision, betalar
medlemmen endast 100 kronor för hela
det första året som medlem! Året börjar

räknas efter de första tre kostnadsfria månaderna (avgift till a-kassan tillkommer).
Bli medlem via sms
Ett enkelt sätt att bli medlem är via sms.
Medlemmen sms:ar Vision till 72672, och
blir uppringd inom kort.
Läs mer på vision.se/rekrytering.

Tips för arbetsplatsträffar
Några tips för att ordna enkla fikaträffar (eller lunch eller
frukost, bestäm själv vad som passar er) på din arbetsplats.

En bra utgångspunkt är Visions riktlinjer för schyst matbord, oavsett vad mötet
handlar om. Beställ eller köp Fairtrademärkt kaffe och te, ekologisk frukt, och
välj inte vatten på flaska eller jätteräkor
i lunchsalladen. Mer om schyst matbord
kan du läsa på vision.se/fortroendevald.
Inbjudan kan du göra i Visions designmallar.
Gladare måndagar
Vad gör måndagarna gladare? Samla in
förslag, som kanske kan leda till en intresseförhandling.
Vad påverkar lönen?
Ordna ett möte om lön.
Prata arbetsmiljö
På vision.se finns ett underlag i sex delar
för att prata arbetsmiljö på arbetsplatsen.

Filmvisning om Fair Union.
Inled med att titta på filmen, och prata
om vad Fair betyder för er. Hur kan ni få
en schystare arbetsplats?

Öppenhet på jobbet – HBTQ
Kan alla vara öppna på din arbetsplats?
Använd Visions nya folder som utgångspunkt för en diskussion.

Schyst lunch.
Ordna en schyst lunch och prata om hur
man kan jobba för ett schyst arbetsliv globalt och lokalt.

Fler tips för de olika temana, tips för att
ordna yrkesträff ar och länkar till material hittar du på vision.se/fortroendevald/
arbetsplatstraff. Mejla gärna in dina egna
tips: aspekten@vision.se MWO

Fullt upp – och sen då?
Många orkar inte med ett fullt arbetsliv.
Vi tror att ett steg i rätt riktning är att prata med varandra om klimatet på arbetsplatsen. Använd gärna Visions film som
en utgångspunkt.
Jämställdhet
Hur påverkar kön villkoren i arbetslivet?
Använd Visions jämställdhetskortlek för
att diskutera det.

Öppenheten
på jobbet
Checklistor för HBT
Q-frågor på jobbet

Innehåller
trestegsguide!

Öppenheten på jobbet
Hur kan ni få en öppnare kultur på
arbetsplatsen, så att alla vågar prata om
sin vardag oavsett om man är hetero-,
bi- eller homosexuell? Vad kan fackliga
ombud göra, och vad kan arbetsgivaren
göra? Om det handlar den nya foldern
Öppenheten på jobbet. Foldern innehåller checklistor och tips.
Beställ på vision.se/trycksaker

5

Steg framåt i Visions
studentverksamhet
Nu är arbetet igång när det gäller rekrytering av studentmedlemmar till Vision,
utbildning av studentinformatörer och att
vara med på arbetsmarknadsdagar. Vilka
utbildningar som är i fokus initialt är också klart.
Nu läggs en långsiktig strategi för hur
kommunikationen och aktiviteterna ska
se ut regionalt och centralt. Där ingår en
översikt över prioriterade högskolor samt
YH-utbildningar. Tankar och erfarenheter från förtroendevalda kommer att bidra till strategin.
I den utbildningsgrupp där Vision satsar stort och brett kommer vi att synas på
aktuella arbetsmarknadsdagar och göra
centrala brev- och mejlutskick till målgruppen över hela landet. Syftet är att rekrytera till studentmedlemskap till Vision
och att fånga upp de som tar examen så de
blir yrkesverksamma i Vision. I juni gör
vi brevutskick till de studenter som precis börjat ta studiemedel och pluggar till
socionom, miljö & hälsoskyddsinspektör
samt på kyrkutbildningar.* Vi kartlägger
nu viktiga arbetsmarknadsdagar för Vision, utifrån vilken rekryteringspotential
som finns och var det är extra viktigt att
vi är synliga.
Studentinformatörer anställs
På högskolor och KY-utbildningar behöver vi vara synliga med informationsbord
och/eller föreläsningar. Idag finns fyra
studentinformatörer: i Växjö, Jönköping, Lund och Linköping. Fler studentinformatörer är på gång att anställas, med
sikte på att ha cirka 28 stycken. Men det
räcker inte med studentinformatörer och
engagerade akademikerrekryterare i regionerna, vi behöver också få fler förtroendevalda att jobba med rekrytering av just
studenter.
En viktig del är även att jobba med olika relationsskapande erbjudanden under
medlemskapets gång. Tanken är att den
som känner att det finns ett värde med
6

medlemskapet under studietiden, och är
nöjd med Vision som fackförbund, väljer att bli yrkesverksam medlem när det
är dags för klivet ut i arbetslivet. Det kan
handla om att studenten får ett särskilt
välkomstbrev, tips och råd inför sommarjobbet, inbjudningar till seminarier, nyhetsmejl om det senaste inom det framtida yrket eller att en yrkestidning ingår i
medlemskapet.
Mer om de olika utbildningsgrupperna
som studentverksamheten riktar in sig på
kan du läsa på vision.se/fortroendevald/
student

*Övriga utbildningsgrupper kommer vi att bearbeta
till hösten.

Du som är förtroendevald behövs
Vill du rekrytera studentmedlemmar? Välkommen – det finns många olika möjligheter. Kontakta ansvarig person på ditt regionala center. Kanske har du tips på bra
sätt att jobba med studenter? Hör av dig!
Malmö – Miriam Sundlöf,
miriam.sundlof@vision.se
Västerås - Thomas Brunkert,
thomas.brunkert@vision.se
Linköping – Annika Bjursell,
annika.bjursell@vision.se
Stockholm – Eva Pettersson,
eva.pettersson@vision.se
Sundsvall – Anders Lenell,
anders.lenell@vision.se
Umeå – Carl Rova,
carl.rova@vision.se
Göteborg – Hedwig Frost,
hedwig.frost@vision.se
Gilla Facebooksidan Student i Vision,
www.facebook.com/StudentIVision, så får
du veta senaste nytt om studentverksamheten.
På vision.se/fortroendevald/student
läggs också aktuell information. Där kan
du bland annat beställa foldern Full koll,
för att rekrytera studentmedlemmar. MW

HotSpot
– premiärmässan
för Visions studentverksamhet
Den 18 april var Hot Spot i Karlstad den
första arbetsmarknadsmässan där vi
visade upp Vision och vårt studenterbjudande. Det var riktigt bra fart i montern
och många nyfikna studenter som ville
veta mer om vårt erbjudande. Totalt direkttrekryterades tolv nya studentmedlemmar med olika utbildningar som t
ex socionom, miljö och hälsoskydd och
ekonom.
Marie Svensson var en av de förtroendevalda som jobbade på HotSpot. Hon
jobbar som socialsekreterare i Karlstads
kommun.

1. Vad var studenterna
mest intresserade av i
vårt erbjudande?
Det var många som var intresserade av
CV-granskningen samt karriärcoachningen.
Eftersom det är väldigt billigt att vara
studentmedlem och samtidigt få mycket
i sitt medlemskap, så var det lockande
att det enbart kostar 100 kr för hela
studietiden.

2. Vad hade de för frågor?
Många olika. T ex: om man redan är med i
ett annat förbund, kan man då vara med
i flera förbund? Vi förtydligade att just
under studietiden är det jättebra att vara
medlem i flera förbund för att prova på,

Arbetsmiljö
lockade på Stora
ombudsdagen

och sen kunna göra ”rätt val” av förbund
när man pluggat klart. Andra frågor var
vad som händer med medlemskapet efter studietiden samt vart man hör av sig
om man har frågor.

140 ombud deltog i inspirationsdagen för
ombud i Stockholmsregionen den 19 april.
Temat för dagen var arbetsmiljöfrågor.

3. Har du tips från denna mässa
som du kan dela med dig av till
andra förtroendevalda?

Kurt Junesjö, författare och expert på arbetsrätt, berättade om övervakning och
kontroll på arbetsplatsen. Birgitta Eriksson, regionalt skyddsombud, hade en
workshop om systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM.
– De fem viktigaste delarna är kontinuitet, delaktighet, roller & ansvar, helhetssyn och att tillämpa de regler som finns, sa
Birgitta Eriksson.
Deltagarna diskuterade i bikupor vad
som fungerar bra på arbetsplatsen idag,
och vad de vill göra på sin arbetsplats för
att det ska bli bättre. En fysiskt bra miljö,
korta avstämningsmöten, friskvårdstimme, att lyfta arbetsmiljö på varje arbetsplatsträff (APT) och att få smörgåsar på
torsdagar var några av de bra exempel som
kom fram. Några exempel på åtgärder: en
dag för att gå igenom SAM med chefer och
skyddsombud, att göra en enkät om den
psykosociala arbetsmiljön och följa upp
den, att prata med sina medlemmar om
arbetsmiljö för att öka engagemanget.
I pauserna minglades det. Programmet

Ta med någon rolig give-away. Vi har
putsdukarna som var mycket populära
och det gav oss möjlighet till samtal om
vad de studerar och om de är med i något
fackförbund. Jag tror även att det kan
vara väldigt värdefullt att ha med någon
som är från den staden eller ”kan” staden
där man rekryterar studenter. Jag kunde
svara på många frågor kring just Karlstad
och arbetsmarknaden, som många studenter på väg ut i arbetslivet ville prata
om.

4. Vad tycker du om att
Vision nu i egen regi bedriver
studentverksamhet?
Jag tycker att det är kul och en möjlighet att få in fler yngre i Vision. Börjar
man redan under universitetstiden att ge
information om vad vi arbetar med kan
fler av de yngre som sedan kommer ut
på arbetsplatserna bli medlemmar, och
de kanske även vill påbörja ett fackligt
arbete. Det önskar jag att fler yngre kommer att göra de närmaste åren.

fortsatte med
att ombudsman Catarina
Arborelius pratade om riskbedömningar
inför ändringar
i verksamheten, och ombudsman Peter
Öhrström berättade om ombudets roll i
rehabiliteringsärenden. Sista talare för
dagen var Susanna Alakoski, författare
till succéboken ”Svinalängorna”, som berättade om den krokiga vägen till sitt författarskap.
Elena är nyvald som ombud och sektionsstyrelseledamot i Haninge kommun,
och jobbar på Biblioteks- och kulturhuset.
– Det är svårt att få medlemmarna med
på att de har så många rättigheter som de
har, säger hon.
– En sådan här dag är jättebra för att
jag ska få lära mig mer om hur det fungerar. MWO

Mer om systematiskt
arbetsmiljöarbete
Läs mer på vision.se/arbetsmiljo,
under rubriken Förebygg och samverka.

7

Nytt om Visions
utbildningar
En styrelse som gör
skillnad – ny utbildning :
Vill ni bli bättre på att nå dit ni vill i
styrelsen? Gå den nya utbildningen
En styrelse som gör skillnad, där ni
jobbar tillsammans för att smidigare
ta er från idé till resultat. Materialet
kommer från studieförbundet Sensus,
och ni kan enkelt genomföra er egen
utbildning.

Snacka snyggt
en succé

Ny i styrelsen på vision.se
Materialet som används i utbildningen
Ny i styrelsen finns nu på vision.se.
Använd gärna materialet för att ordna
en egen utbildning för de nya i er
styrelse. De fem Ny i styrelseutbildningar som utbildningsgruppen
genomför i år är väldigt populära.
vision.se/utbildning

Utskick till nya
förtroendevalda
I månadsskiftet maj/juni får alla nya
förtroendevalda ett utskick med en
välkomsthälsning och samlade tips för
uppdraget som förtroendevald. Nya
ordföranden får ett särskilt utskick som
innehåller extra information, till exempel om att ordna utbildningar.
Du hittar utskicket på vision.se/fortroendevald. Kanske hittar du bra tips
där även om du inte är nyvald?

Nominera till Visions MR-pris
Är ni bra på mänskliga rättigheter på ditt
jobb? Nominera din arbetsgivare till Visions MR-pris.
Medlemmar i Vision kan nominera en
arbetsgivare som uppmuntrar mångfald,
som jobbar för mänskliga rättigheter
och mot diskriminering. Skicka in vem
du nominerar med en motivering. Som
tack för din nominering bjuder Vision på
en biobiljett.

Om MR-priset
Priset tilldelas den arbetsgivare som på
ett föredömligt sätt arbetat med mänskliga rättigheter och genomfört medvetna
aktiva åtgärder för att främja mångfald
och integration och motverka diskriminering på arbetsplatsen/verksamheten.
Jury är Visions förbundsstyrelse med
biträde av RIM (Rådet för integration och
mångfald).
Utdelning av priset sker på förbundsmötet.
Nominera senast den 31 maj på
vision.se/mrpris
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Under april månad ordnade Vision seminarier på sju orter i hela landet med Elaine
Eksvärd, f d Bergkvist, en av Sveriges mest
anlitade retorikkonsulter och föreläsare.
Seminarierna riktade sig särskilt till ekonomer, ingenjörer/tekniker, personalvetare och personer inom socialt arbete, och
fick väldigt god respons. Över 800 personer i hela landet anmälde sig.
– Det är ett nytt grepp Vision tar att anlita en välkänd talare som föreläser i alla
sju regioner, exklusivt för medlemmar. Vi
jobbade väldigt mycket med extern kommunikation och marknadsföring för att
attrahera potentiella medlemmar. Det
var annonsering i yrkestidningar som t
ex Kommunal Ekonomi, morgontidning
som Uppsala Nya tidning, affischering
på arbetsplatser och högskolor samt en
kampanj på många externa webbplatser.
Syftet var att våra potentiella medlemmar
skulle tycka att Elaines seminarium var så
pass attraktivt att man valde att bli medlem för att få gå på seminariet. Och det
gav resultat, vi fick in många medlemmar
i stort sett alla regioner, säger Marianne
Wiström, ansvarig projektledare på Visions kommunikationsavdelning.
På plats på seminarierna fick deltagarna först möjlighet att mingla, ta en frukost- eller lunchmacka och nätverka med
andra med samma yrke.

– Det verkar vara ett populärt inslag,
då många var på plats i god tid för detta,
säger Marianne.
Sedan följde Elaines seminarium, där
hon med stort engagemang och humor
delade med sig av verktygen som gör att
folk lyssnar och kommer ihåg det du sagt.
Marie Sundin i Sundsvall är en av de
nya medlemmarna som gick med för att
få ta del av seminariet. Hon sms:ade in till
Vision och anmälde sig, och blev medlem
på en gång.
– Det var jättesmidigt och enkelt. Jag
fick ett svarsmejl på en gång, och sedan
var det en person som ringde upp mig
väldigt snabbt. Sedan var seminariet
otroligt roligt. Föreläsaren Elaine var
kanonduktig. Hon sa mycket tänkvärt,
som man inte tänker på. Om hur man
uppför sig och vilka signaler man sänder
ut. Jag jobbar en del med information
i mitt yrke, och jag har verkligen fått
verktyg som jag tar med mig!
Nästa steg är nu att gå igenom enkäterna som deltagarna har fått möjlighet att
svara på för att se om detta är något Vision ska erbjuda framöver.
– Vi har redan nu en känsla av att
många deltagare är väldigt nöjda. Deltagarna fick även möjlighet att köpa Elaines
bok och få den signerad – det var väldigt
populärt och alla böckerna gick åt, berättar Marianne.

Bli medlem: Sms:a
Vision till 72672

PS: Välkommen som medlem i Vision. Det
spelar ingen roll om du har en kortare anställning eller en längre. Du får löne- och
karriärcoachning, en vass inkomstför-

säkring och många andra medlemsförmåner. Allt för att du ska få ut så mycket
som möjligt av ditt arbetsliv. Bli medlem
genom att sms:a Vision till 72672.

Har du frågor om ditt sommarjobb?
Lön, anställningsbevis, arbetstid – vad gäller?
Sommarjobbsexperten svarar på tel 020 130 11 12 alla
vardagar 8–20, eller mejla via www.facketforandras.nu

Få koll på dina
rättigheter

Affisch – riv ut och sätt upp!

Cykelhjälmar profilerar
Vision i Umeå
Vision Umeåavdelningen genomförde
en kampanj tillsammans med ambulanssjukvårdare Kenneth Gruffman, välkänd i
Umeå för sitt engagemang för cykelhjälmar.
Intresset var stort när Visions medlemmar fick erbjudande om att köpa en cykelhjälm med mycket bra kvalité och säkerhetsdetaljer för bara en hundralapp.

Tillsammans med Gruffman har en student vid Designhögskolan tagit fram cykelhjälmen efter Gruffmans krav om
säkerhet. Självklart kallas då hjälmen
”Umehjälmen” när den saluförs i Umeå.
Varje medlem fick hjälp med att ställa in
hjälmen så att den sitter rätt och inte åker
omkring på huvudet som en smörklick i
het stekpanna (Gruffmans beskrivning).

–Vision Umeåavdelningen vill medverka till att höja medlemmarnas säkerhet
och bidra till en nollvision i cykelolyckor,
berättar Kerstin Eklund.

Naturligt med arbetsplatsträffar i Kalmaravdelningen
Maj-Lis Lindberg är ordförande i kommunavdelningen i Kalmar. De jobbar
aktivt med att vara närvarande för sina
medlemmar på arbetsplatserna, ett arbete som både är roligt och ger resultat.

Berätta, hur jobbar ni?
– Vi har testat olika metoder och sätt att
jobba. En del är att alla våra medlemmar
får ett informationsmejl en gång i månaden, där vi berättar om vad som är på
gång och var vi kommer vara ute. Sedan
är vi ute på arbetsplatserna på olika sätt.
Vi har många frukost- eller lunchmöten,
arbetsplatsvis eller förvaltningsvis, där
vi tar upp aktuella frågor som rör arbetsplatsen och Vision. Nu har det varit väldigt mycket intresse kring avtalsrörelsen
och vad som händer. Andra frågor som
ofta kommer upp rör sånt som arbetstider
och arbetsmiljön för dem vi pratar med.
Även deras möjligheter att påverka på sin
arbetsplats kommer ofta upp!
Parallellt har vi yrkesträffar med olika
yrkesgrupper, och där pratar vi om frågor

som är specifika för just dem. Till exempel har vi haft mycket diskussioner med
enhetschefer i äldreomsorgen, och deras
möjlighet att göra ett bra jobb. Det är ju
frågor som varit väldigt aktuella. Vi är
noga med att hela tiden ha en dialog med
medlemmarna och fråga vad som är bäst
för dem, och hur de vill ha det. Det kommer ibland många och ibland färre, men
alla som kommer på träffarna kommer
med positiva kommentarer och uppskattar dem mycket.
Hur länge har ni jobbat
på det här viset?
– Det har varit en naturlig del i vår verksamhet sedan länge. Men efter namnbytet i höstas fick vi extra energi och var ute
väldigt mycket! För oss är det inget nytt
och konstigt, utan helt i linje med vårt arbetssätt.
Vad ger det för resultat?
– Jag tycker att vi ser en ökad efterfrågan
av våra tjänster, och det tycker jag är jättepositivt. Dessutom så ökar vi stadigt i

medlemsantal, trots stora pensionsavgångar. Jag tror att det hänger ihop med
att vi är synliga och närvarande på arbetsplatserna.
Har du tips till andra som
vill ut mer på arbetsplatserna?
Erbjud medlemmarna möjligheten.
Berätta om att vi gärna kommer ut och
besöker just deras arbetsplats, gör dem
medvetna och visa att det är deras rättighet att träffa sin styrelse.
Passa på att bjuda på något att äta,
lunch, fika eller frukost. Det är alltid uppskattat!
Uppmuntra ombuden att ordna träffar. Vi peppar våra ombud att samla sina
kollegor på arbetsplatsen, och är tydliga
med att det bara är att ringa till avdelningen så fixar vi så att de kan bjuda på lunch
eller så. Det är viktigt att ständigt lyfta att
man lätt kan ordna träffar.
– Vårt mål här i Kalmar är att erbjuda
våra medlemmar ett smörgåsbord av möjligheter att träffa oss! SF
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Nominerade till
förbundsstyrelsen 2012
De här personerna är föreslagna som ledamöter i Visions förbundsstyrelse. Val
sker på förbundsmötet 20-23 september.
Centrala valutskottet kommer att ta fram
ett förslag till ny styrelse och förslag på
revisorer, som presenteras före midsommar.

Vi måste som parter på arbetsmarknaden ta vårt ansvar, men det finns även behov av att ansvariga politiker kommer upp
på banan för att frågan ska få en långsiktigt
hållbar lösning inom rimlig tid.
Läs Annikas fullständiga text på vision.se/
forbundsmote

Frågan som har ställts till alla är: ”Vilken
facklig politisk fråga är nödvändig inför
kommande fyraårsperiod för att flytta
fram positionerna?”, max 300 tecken.
Många av svaren har kortats.

Nominerade till förbundsstyrelsen

Nominerad till förbundsordförande
Namn: Annika Strandhäll
Nominerad till
förbundsordförande
Ålder: 37 år
Fackliga uppdrag:
Förbundsordförande
Bostadsort: Stockholm
E-post: annika.strandhall@vision.se

Den strukturella lönefrågan är väldigt
viktig för alla Visions medlemsgrupper.
Sverige har en av världens mest könssegregerade arbetsmarknader och det faktum att man fortfarande 2012 betalar det
arbete som utförs i kvinnodominerade
sektorer betydligt sämre än i mansdominerade sektorer på arbetsmarknaden är
helt oacceptabelt. Detta påverkar alla
Visions medlemmar, såväl kvinnor som
män. Det handlar om en förlegad syn på
arbetsmarknaden och det arbete som utförs i välfärdssektorn.
Vi tycker att våra medlemmar utför
några av Sveriges viktigaste jobb, och
om man inte som arbetsgivare också kan
möta upp med schysta och konkurrenskraftiga löner och villkor kommer välfärdssektorn få svårt att rekrytera kompetent arbetskraft.
Detta är en oerhört viktig facklig politisk fråga för Visions alla medlemmar nu
och framöver och behöver därför vara i
fokus i vårt fackliga arbete. Vi måste fortsätta att driva den avtalsvägen men också fortsätta arbetet för att sätta frågan på
kartan som det samhällsproblem den faktiskt är.
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Namn: Tedros Asmelash
Ålder: 34 år
Yrke: Handläggare
Fackliga uppdrag: Ordförande
för Vision Nacka, huvudskyddsombud
Bostadsort: Spånga
E-post: tedros.asmelash@nacka.se

Den väg vi är inne på är rätt. Vi behöver
fokusera mer på yrkesfrågor. Vi måste ta
mer plats i samhällsdebatten, visa oss i
massmedia och ta diskussionen, t ex det
som pågår nu om sänkta ungdomslöner.
Vi måste visa på bättre alternativ där man
rustar människor för att bli attraktiva att
anställa med bra villkor.
Namn: Anders Blom
Ålder: 51 år
Yrke: Stiftskonsulent
Fackliga uppdrag: Avdelningsstyrelse, huvudskyddsombud,
förbundsstyrelsen
Bostadsort: Falköping
E-post: anders.blom@svenskakyrkan.se

Att vara relevanta för de som kommer
ut på arbetsmarknaden nu och i framtiden. Vi måste visa att vi arbetar för ett
schysst arbetsliv och schyssta villkor. Att
det gör skillnad att vara med hos oss. I
Svenska kyrkan är arbetsmiljö en stor fråga men också generationsväxling. Här har
Vision en stor roll att spela.
Namn: Christian Borg
Ålder: 44 år
Yrke: IT-tekniker
Fackliga uppdrag: Ordförande
Landskronaavdelningen,
samordningsgruppen Region
Syd, HSO, kursledare.
Bostadsort: Tågarp
E-post: christian.borg@landskrona.se

Aktivt arbeta med lön och anställningsvillkor som en del i det vi erbjuder. Foku-

sera på unga nyanställda och akademiker.
Både befintliga och potentiella medlemmar ska känna mersmak och vilja att få
mer av det vi har att erbjuda. Alla ska få
frågan! Tydlighet och engagemang, visa
att alla är lika värda.
Namn: Åsa Dahlqvist
Ålder: 47 år
Yrke: Ekonomihandläggare
Fackliga uppdrag: Avdelningsordförande, ingår i opinionsnätverket
Bostadsort: Trollhättan
E-post: asa.dahlqvist@trollhattan.se

Jag tror att vi måste bli ännu bättre på att
driva och lyfta våra medlemsgrupper i
samhällsdebatten. Vi måste föra ut kunskapen om att det är våra medlemmar
som leder och driver välfärden, tekniken
m.m inom vårt avtalsområde. Detta är en
ren överlevnadsfråga. Dels för Vision men
också för samhället.
Namn: Rolf Enström
Ålder: 53 år
Yrke: Biblioteksassistent
Fackliga uppdrag: Kassör
Bostadsort: Örkelljunga
E-post: rolf.enstrom@
orkelljunga.se alt. rolf.ens@telia.com

Mellanchefers tid går åt till administration, och deras personalansvar blir lidande, på grund av att tiden ej räcker till.
Avlasta chefernas vardag från administration och ge mer tid till deras personal.
Med en mer motiverad personal, får cheferna mycket mer tillbaka, vilket gör allas
arbete bättre.
Namn: Karl-Gustav Forsberg
Ålder: 47 år
Yrke: IT-handläggare
Fackliga uppdrag: Avdelningsordförande Vision Västerbottens
landsting, ledamot i förbundsstyrelsen
Bostadsort: Umeå
E-post: karlgustav.forsberg@vll.se

Den viktigaste frågan är de strukturella
löneskillnaderna mellan kvinnliga och
manliga branscher. Lön och jämställdhet
är vanliga fackliga frågor men de strukturella löneskillnaderna riskerar att ytterli-

gare försvåra den generationsväxling som
många av våra arbetsgivare står inför.
Namn: Peter Forss
Ålder: 50 år
Yrke: IT-tekniker
Fackliga uppdrag: Ordförande
Vision avd 42 Piteå
Bostadsort: Piteå
E-post: peter.forss@pitea.se

Jämställdhet är en fråga som vi inom förbundet måste fortsätta att driva och försöka vinna framgång med. Om vi kan få
arbetsgivarna att anamma jämställdhet
och jämställda löner så kommer vi att
vinna större förtroende hos gamla och
nya medlemmar.
Namn: Anders Grahn
Ålder: 61 år
Yrke: Tandtekniker
Fackliga uppdrag: Visionombud, sektionsordförande, f.n.
avdelningsordförande Landstingsavdelningen i Norrbotten
Bostadsort: Gamla Pitsundsvägen 86
941 43 Piteå
E-post: anders.grahn@nll.se

Ungdomsarbetslösheten måste minskas!
Ungdomarna ska in på arbetsmarknaden
utan sänkta ingångslöner, med möjlighet
till bättre semestervillkor, säkrad löneutveckling under barnledigheter m m. Generationsväxlingen måste ske på ett schyst
sätt.
Namn: Monika Göl
Ålder: 42 år
Yrke: Medicinsk sekreterare
Fackliga uppdrag: Avdelningsordförande i Region Skåne
Bostadsort: Malmö
E-post: monika.gol@skane.se

Göra många saker samtidigt och dessutom göra det bra. En central fråga är att
komma tillrätta med strukturella löneskillnader. Arbeta med frågan om rätt
kompetens på rätt plats. Och vi kan aldrig bortse från att vi som förbund måste
växa! Öka antalet medlemmar men även
utveckling, förnyelse och förändring.

Namn: Katarina Holmqvist
Ålder: 42 år
Yrke: Handläggare
Fackliga uppdrag: Vice ordförande i Skelleftåavdelningen/HSO
Bostadsort: Skellefteå
E-post: katarina.m.holmqvist@
skelleftea.se

Namn: Michael Karlsson
Ålder: 31 år
Yrke: Arbetshandledare
Fackliga uppdrag: Ordförande i
Falköpingsavdelningen, ledamot
Samordningsgruppen i Väst.
Bostadsort: Gudhem
E-post: michael.karlsson@falkoping.se

Utvecklas och se möjligheter med förändringar som sker i och utanför Sverige.
Våga vara annorlunda och moderna, fortsätta vara opolitiska. Öka organisationsgraden och representativiteten. Hitta nya
former i frågan lika arbete lika lön, så vi
kan vara de som gjorde avstampet för förändringen.

Vi behöver ta en aktivare roll i avtalsfrågor. Våra medlemmar behöver lyftas fram
mer. Vi behöver fundera kring hur vi kan
påverka ännu mer för att säkerställa bra
löneökningar, behålla fördelar och utöka
dem. Kollektivavtal är vår trygghet i en
mer individuell värld. Våra medlemmar
är välfärdsbärare!

Namn: Karl Hultin
Ålder: 34 år
Yrke: Behandlingsassistent
Fackliga uppdrag: Styrelseledamot Härnösandsavdelningen,
Visions representant i den kommunala arbetsgruppen för Fairtrade City.
Bostadsort: Härnösand
E-post: kalle.hultin@harnosand.se

Även nominerad till
1:e och 2:e vice ordförande

Synlighet: viktigt att vi syns och verkar
utifrån förbundets alla nivåer, men framförallt att vi syns och verkar ännu mer ute
på arbetsplatserna. Detta för att bygga en
stark lokal organisation som gör att vi i
det lilla och större perspektivet kan påverka, få inflytande och flytta fram positionerna.
Även nominerad till
1:e vice ordförande
Namn: Ove Jansson
Ålder: 47 år
Yrke: Bibliotekarie
Fackliga uppdrag: Kassör och
styrelseledamot i Vision Tidaholm
Bostadsort: Tidaholm
E-post: ve.jansson@tidaholm.se

Att ta tillvara våra medlemmars engagemang och ge dem möjlighet att använda
Vision för sina frågor är grundläggande.
Kopplingen mellan yrke och Vision ser jag
som avgörande faktor för att vi ska vara
starka. Mångas engagemang, stort eller litet, gör att strukturella löneskillnader kan
bli kronor och ören i plånböckerna.

Namn: Veronica Karlsson
Ålder: 30 år
Yrke: Borgarrådssekreterare
Fackliga uppdrag: Ombud på
min arbetsplats, andre vice
förbundsordförande
Bostadsort: Stockholm
E-post: veronica.karlsson@vision.se

Att vi har inflytande över våra arbetsliv –
lön, utveckling i yrket och förutsättningar
att göra ett bra jobb. Och att jobbet funkar med livet i övrigt. För att nå det behöver vi involvera fler. Få fler medlemmar
och många engagerade på arbetsplatserna. Det ska myllra, massa initiativ ska tas
och resultat nås!
Namn: Mikael Korán
Ålder: 30 år
Yrke: Samordnare LSS och SoL
Fackliga uppdrag: Ordförande i
Vimmerbyavdelningen 071,
ombud för chefer, vice huvudskyddsombud, lokala förhandlingsdelegationen
Bostadsort: Storebro
E-post: mikael.koran@vimmerby.se

Väcka intresse för politiska frågor, då de
många gånger går hand i hand med de
fackliga. Fokusera hur vi som facklig organisation kan bemöta kriser på ett bra
sätt, och hur vi bäst ska kunna hjälpa våra
medlemmar. Behålla vår position som
stark medpart i en föränderlig omvärld.
Jobba med den ”direkta demokratin”.
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Namn: Anna Lund
Ålder: 49 år
Yrke: Administratör
Fackliga uppdrag: Ordförande i
Stockholms läns landsting
Bostadsort: Hägersten
E-post: anna.lund@sll.se

Att arbetsmiljön förbättras och att vi ska
arbeta för trygghet vid sjukdom och arbetslöshet, och naturligtvis att vi arbetar
för jämställda löner.
Namn:Magnus Lundbäck
Ålder: 46 år
Yrke: Säljare
Fackliga uppdrag:
Klubbordförande
Bostadsort : Grums
E-post: magnus.lundback@karlstad.se

Allas rätt till arbete oavsett bakgrund. Tar
vi vara på mångfalden kan den hjälpa till
att få ett öppnare samhälle. För att lyckas
med detta arbete så behöver vi målmedvetet arbeta med mångfald, integration
och jämställdhet. Få in fler grupper av
människor i riktiga arbeten.
Lika lön för lika arbete.
Namn: Anna Nilsson
Ålder: 42 år
Yrke: Ekonomihandläggare
Fackliga uppdrag: Ordförande
Visions Lundaavdelning,
ledamot i TCO-rådet i Skåne
Bostadsort: Lund
E-post: anna.kc.nilsson@lund.se

Hålla i det förändringsarbete som vi har
påbörjat. Vår framtidsidé får vi inte glömma bort. Fortsätta arbeta med de strukturella löneskillnaderna, mångfalden i
förbundet och på arbetsplatserna, Fair
Union. Hur vi organiserar och rekrytera
medlemmar: fortsätta att visa att vi är ett
annorlunda fackförbund.
Namn: Karina Nilsson
Ålder: 44 år
Yrke: IT-samordnare
Fackliga uppdrag: Ordförande
i Söderhamnsavdelningen,
kursledare
Bostadsort: Söderhamn
E-post: karina.nilsson@soderhamn.se

En bra lokal drivande verksamhet gör att
vi blir både starkare och fler medlemmar.
För att nå dit måste vi ta makten över
den fackliga tiden. Dags att se över AFF/
LAFF och FML.

12

Namn: Jenny Nygårds
Ålder: 33 år
Yrke: Enhetschef socialförvaltningen
Fackliga uppdrag: Ordförande i
lokala avdelningen, med i samordningsgruppen för Västeråsregionen
Bostadsort: Örebro
E-post: jennynygards@bredband.net

Flytta fram positionerna! Vision behöver
fortsätta växa. Rekrytering måste vi utveckla, utvidga och våga göra på nya sätt.
Vad händer i vår arbetsmiljö, räcka hela
arbetslivet, få ihop hela livet. Våga titta
på oss själva, vad vill vi behålla och vad
kan vi släppa i en modern facklig rörelse.

Vi måste bli bättre på att visa upp oss & få
bort vi-och- dom-stämpeln. Vi gör mycket, men det vet mest bara de förtroendevalda. Flyttar vi barriären så att alla kan
se vad vi gör lockar vi fler. Forskning visar
att den främsta orsaken att unga inte går
med i facket beror på att de inte inser alla
fördelar.

Även nominerad
till 2:e vice ordförande

Namn: Martin Persson
Ålder: 32 år
Yrke: Enhetschef
Fackliga uppdrag: Styrelseledamot förbundsstyrelsen, sekreterare Vision Vallentuna
Bostadsort: Sollentuna
E-post: martin.persson@vision.se

Fortsätta arbetet med frågan kring strukturella löneskillnader. Vi behöver rusta och utveckla vår sektor för att möta
framtidens utmaningar med personalförsörjningsbehov samt behov av att arbeta
smartare för att bibehålla god kvalité och
service. Då måste vi ta ett helhetsansvar
och göra sektorn attraktiv.
Namn: Delshad Saleh
Ålder: 56 år
Yrke: GIS-/markingenjör
Fackliga uppdrag: Avdelningsstyrelsen i Nordanstig och förbundsstyrelsen
Bostadsort: Hudiksvall
E-post: delshad.saleh@vision.se

För att vi ska vara ett förbund att räkna
med vill jag att vi ska arbeta med:
Stärkt arbetsrätt och trygga och fasta
anställningsförhållanden
Vara en stark aktör för att säkerstämpla världens bästa välfärd (en stor del produceras av Visions medlemmar)
Ifrågasätta könsmaktsordningen i alla
led
Fair
Även nominerad till
2:e vice förbundsordförande
Namn: Annica Skoglund
Ålder: 47 år
Bostadsort: Eslöv
Yrke: HR-strateg,
har socionomexamen
Fackliga uppdrag:
Ordförande i Svalöv
E-post: annica.skoglund@svalov.se

Namn: Mikael Stillman
Ålder: 35 år
Yrke: Tandsköterska
Fackliga uppdrag: ledamot
landstingsavdelningen
Västmanland, ledamot
förbundsstyrelsen och kursledare
Bostadsort: Skultuna (ca 1 mil norr om
Västerås)
E-post: mikael.stillman@vision.se

Ta i ännu mer med arbetet kring jämställdhet, en fråga som berör och engagerar många av oss, en stor kärnfråga för oss
som förbund. Nästa stora fråga är yrkesfrågorna, ska vi fortsätta locka medlemmar och potentiella medlemmar måste
de känna att vi i Vision kan vad ditt och
mitt arbete handlar om.
Namn: Niklas Stånggren
Ålder: 45 år
Yrke: Enhetschef
Fackliga uppdrag:
Lokala uppdrag: Vice ordförande, kassör, förhandlingsdelegationen
Centrala uppdrag: Avtalsgruppen 2012
E-post: niklas.stanggren@kalmar.se

Strukturella löneskillnader, en fråga som
inte kommer att lösas inom ordinarie avtalsrörelse. Vi måste opinionsbilda för att
få förståelse från alla, inklusive politiker.
Problematiken med strukturella löneskillnader kräver extra ekonomiska resurser
och detta klarar inte arbetsgivarna själva.
Namn: Magnus Sällström
Ålder: 45 år
Yrke: Boendestödjare
Fackliga uppdrag: Visionombud
(motsvarande en avdelningsordförande), regionalt skyddsombud, chefsföreträdare samt nätverksansvarig för privatanställda inom förbundet
Bostadsort: Spånga, Stockholm
E-post: magnus.sallstrom@carema.se

Det är en obekväm sits att vara anställd
inom ett privat företag där det kan uppfattas som att man sviker och är illojal
om man är fackligt driven. Det är ett bekymmer att vi som förbund inte har en
medlemshelhet där alla har samma förutsättningar. Solidaritetsfrågor driver mig
nationellt som internationellt.

Namn: Olle Tahlén
Ålder: 33 år
Yrke: Enhetschef, Kultur- &
Fritidsförvaltningen Lidingö
Stad
Fackliga uppdrag: Styrelseledamot Lidingöavdelningen
Bostadsort: Lidingö
E-post: olle.tahlen@lidingo.se

Att vi som fackförbund kan förklara grunden till vår existens, den svenska modellen. Att vi på ett tydligt och enkelt sätt
förklarar vinsterna med två avtalsbärande parter som genom förhandling når en
uppgörelse kring löner och övriga åtaganden med jämna mellanrum i form av avtalsförhandlingar.
Namn: Ibi Toth
Ålder: 57 år
Yrke: Assistent
Fackliga uppdrag: Ordförande
på Klubb Vision på Sysav
Bostadsort: Bara
E-post: ibi.toth@sysav.se

Rekryteringskampanjer räddar inte oss
från framtiden, de kan snart ha motsatt
effekt.
Vi måste acceptera att samhället och
attityder har förändrats och tänka i nya
banor för att rädda det svenska systemet.
Jag ser den framtida styrkan i en enad arbetstagarorganisation, som inte är uppdelad i små föreningar.
Namn: Sven-Erik Trulsson
Ålder: 60 år
Yrke: Utredare
Fackliga uppdrag: Ordförande
Vision Jämtkraft, ledamot förbundsstyrelsen
Bostadsort: Frösön
E-post: sven-erik.trulsson@vision.se

Rekrytering och föryngring är oerhört
viktigt, 13000 medlemmar går i pension
inom en 5-årsperiod. Lyckas vi inte fylla
på med nya, unga, är vi illa ute. Vi har
en snyggt paketerad produkt och ett nytt
namn men räcker det? Vi måste jobba
mer med produkten – politik och erbjudanden.

Namn: Ann-Sofie Viklund
Ålder: 37 år
Yrke: Handläggare på individoch familjeomsorgen
Fackliga uppdrag: Ordförande i
Ludvikaavdelningen
Bostadsort: Ludvika
E-post: ann.sofie.viklund@ludvika.se

Vi måste lägga kraft och energi på att stärka kommunerna/landstingen och den
välfärd vi jobbar i. Jag vet att Vision jobbar hårt med välfärden, lönerna och att
medborgarna har rätt att få tjänsterna/
servicen utförda på ett kompetent sätt,
en viktig fråga att jobba vidare med. Ta
tillvara medarbetaren – investeringen.
Namn: Marie Öman
Ålder: 38 år
Yrke: IT-ansvarig
Fackliga uppdrag: Ordförande
för Vision Gästrike Återvinnare,
samordningsgruppen Region
Mitt, nyligen avslutat uppdraget inom rådsgruppen
Bostadsort: Forsbacka
E-post: marie.oman@gastrikeatervinnare.
se

Jag anser att frågan om hur generationsväxlingen ska gå till är en nödvändig fråga de närmsta 4 åren. Visions studerandeverksamhet och dess rekrytering är viktig
och Vision skulle kunna agera som ”brygga” över från studenttid till arbetstid eftersom många arbetsgivare kommer att
behöva ny arbetskraft.
Nominerade till revisorsuppdrag
Nominerad till revisor
Namn: Bo Bergsten
Ålder: 58 år
Yrke: Verksamhetschef
Fackliga uppdrag: Revisor i
Vision
Bostadsort: Lund
E-post: bo.bergsten@lund.se

Att flytta fram positionerna så att unga/
äldre nyanställda /välutbildade anställda inom våra sektorer väljer att gå med
och stannar i Vision! Vision ska vara det
naturliga valet av fackförbund på våra arbetsplatser.

Nominerad till revisor
alternativt revisorsuppleant
Namn: Johan Berken
Ålder: 45 år
Yrke: Handläggare
Fackliga uppdrag: Avdelningsordförande
Bostadsort: Vallentuna
E-post: johan.berken@stockholm.se

Fortsätta arbetet med att bli förstahandsvalet för nyanställda inom våra avtalsområden. Värdet av medlemskapet måste vara tydligt. Vi måste vara beredda
att utbilda medlemmar och “korttids”förtroendevalda. Dessutom måste vi ha
förståelse för att de inte är “våra” för alltid utan kommer och går.
Nominerad till revisor
alternativt revisorsuppleant
Namn: Arne Grundberg
Ålder: 56 år
Yrke: Affärsförvaltare, Trafiksäkerhet
Fackliga uppdrag: Ordförande i
avdelning 304, chefsföreträdare,
ledamot i regionens valutskott
Bostadsort: Haninge
E-post: arne.grundberg@sl.se

För att flytta fram våra positioner krävs
ett brett arbete. Grundläggande är alltid
det lokala arbetet. Om vi inte kan synas
och visa att vi är en stark faktor för medlemmarna lokalt kommer vi inte heller
att stärka våra positioner. Jag skulle t.ex.
vilja lyfta fram Visions program för anställningsvillkor.
Nominerad till revisor
Namn: Barbro Svensson
Ålder: 59 år
Yrke: Verksamhetsområdeschef
Fackliga uppdrag: revisor i
Vision, ombud och vice revisor i
avdelningen
Bostadsort: Ljungby
E-post: barbro.svensson@ltkronoberg.se

Rekryteringsfrågan: att vi inom Vision arbetar och driver frågorna så att vi blir attraktiva för presumtiva medlemmar men
också behåller dem som är med idag. Ett
starkt Vision driver de medlemsnära frågorna som gör arbetslivet tryggare. En
stor medlemskår ger möjlighet att anta
framtida utmaningar.
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123 motioner till
förbundsmötet i höst
När det var ett halvår kvar till förbundsmötet och motionstiden gick ut hade Visions medlemmar totalt skickat in 123
motioner. Nu jobbar förbundsstyrelsen
för fullt med att gå igenom alla motioner.

Gör man en grov indelning av vad motionerna handlar om är en tredjedel förslag
som gäller löner, arbetsmiljö, kompetensutveckling och andra jobbvillkor. Nästa
tredjedel handlar om interna frågor som
ekonomi och organisation, och den sista
tredjedelen rör utvecklingsfrågor som till

exempel rekrytering, opinionsbildning,
kommunikation, mångfald och Fair Union.
– Det finns många väldigt intressanta
motioner som berör vårt interna förändringsarbete, säger förbundssekreterare
Peter Andersson, som jobbar med motionshanteringen nu under våren. Generationsväxling bland de förtroendevalda,
och förslag på hur vi ska bli vassare på rekrytering i olika yrkesgrupper är några exempel.
– Flera motionärer lyfter också Visions alkoholpolicy och föreslår en ännu

striktare policy än den vi redan har. Ska
vi kanske ha helt alkoholfritt på Visions
konferenser?
Förbundsstyrelsen har nu läst igenom
alla motioner och kommer att besvara var
och en av dem med ett förslag till beslut.
Före midsommar kommer motionerna
och övriga handlingar till förbundsmötet
att skickas ut till förbundsmötesombuden. Samtidigt publiceras alla motioner
på vision.se/forbundsmote.
Sedan är det förbundsmötet i Norrköping den 20-23 september som tar beslut
om varje motion. KN

Hänt i förbundsstyrelsen

Karl-Gustav Forsberg berättar om förbundsstyrelsens möte i mars.
– Vi hade ett speciellt endagsmöte för att
förbereda framtidskonferensen som vi
hade i mars för alla samordningsgrupper.
Vi har många utmaningar inför framtiden. Hur ska vi till exempel få en gemensam bild av vad som behöver göras, när
förutsättningarna ser så olika ut i avdelningarna och klubbarna? Hur vi ska jobba
med rekrytering och synas bättre på arbetsplatserna är också en utmaning med
våra olika förutsättningar.
– Förutom planeringen av framtidskonferensen fick vi information om läget i avtalsrörelsen.
14

Ove Jansson berättar om förbundsstyrelsens
möte i april.
– Höstens förbundsmöte var på agendan
med en första diskussion om de motioner
som kommit in. Inför förbundsmötet pratade vi också mycket om vad det innebär
att vi nu är framme vid 2012. Hur långt
har vi kommit? Vad av det vi gör nu ska
vi hålla i och göra mer av? Vad blir nästa
steg?
– Det är roligt att en hel del av det vi jobbat med på senare år avspeglas i de motioner vi fått in. Ett exempel är en motion
som handlar om generationsväxling bland
Visions förtroendevalda och hur vi hittar
sätt att ta tillvara erfarenheten hos äldre

förtroendevalda samtidigt som vi uppmuntrar unga att engagera sig mer.
– Avtalsrörelsen och läget i förhandlingarna tog självklart en hel del tid också.
KN

Biskopsfrukost för församlingspedagoger
och församlingsassistenter
26 mars ordnade Stockholms stiftsavdelning Vision en yrkesträff för ett 30-tal församlingspedagoger och församlingsassistenter. Eva Brunne, biskop i Stockholms
stift, deltog och ledde ett samtal om ledarskap och medarbetarskap med fokus
på vad som gör en arbetsdag riktigt bra.

Deltagarna fick diskutera vad som gör en
arbetsdag till en riktigt bra dag. Några av
reflektionerna: att någon säger god morgon när jag kommer, tid att tänka igenom
om jag gör rätt saker, känslan av att det
jag gör kommer andra till del, att vi hinner få in det som händer i samhället i vår
verksamhet.
I stort och smått handlar det om att ha
koll på det man gör i relation till vad det
gemensamma uppdraget är, sammanfattade Eva Brunne.
Ett vanligt problem i yrket, att man tar

jobbet med sig hem när man går för dagen,
kom upp.
– Därför behövs tydliga mål och villkor,
sa Eva Brunne.
– Det räcker inte att säga att ”du ska
jobba med barn och ungdom”. Vi behöver
också beskriva hur, och det behöver vi bli
bättre på.
Handledning var ett konkret tips som
kom från deltagarna. Eva Brunne uppmanade alla som känner ett behov av handledning att prata med sina chefer, så att
man kan få det.
Stefan Zsupos i stiftsavdelningens styrelse berättade om avtalsförhandlingarna,
och Karin Fagerlund på Visions rekryteringsteam berättade om medlemskapets
villkor och förmåner. Det kom frågor som
rörde arbetstid, och då svarade Stefan:
– Vill ni förändra något i villkoren, prata
med oss i styrelsen! Det handlar om lokala
förhandlingar, och där kan vi hjälpa till.

Det kommer att ordnas en ny yrkesträff
för församlingspedagoger och församlingsassistenter till hösten.
– Fem av sex möjliga på plats blev medlemmar i Vision under dagen, och en som
inte var där ringde sedan för att bli medlem, berättade Karin efter träffen. MWO

Fakta:
Vision för dig i Svenska kyrkan
Bland Visions medlemmar finns kanslichefer, kyrkokamrerer och kyrkogårdschefer, församlingspedagoger,
assistenter och kanslipersonal, präster, diakoner, förskollärare, musiker,
kyrkvaktmästare, med flera. Läs mer
på vision.se/svenskakyrkan

Engagerat årsmöte i
Nackaavdelningen
Visions Nackaavdelning har tidigare år
kämpat för att få nya ombud, styrelseledamöter och intresserade medlemmar.
Men trenden har definitivt vänt.
Till årets årsmöte strömmade anmälningarna in, trots att det var ett helt vanligt
årsmöte utan några större dragplåster.
– Årsmötet var fantastiskt bra. 60 personer kom, och det var stor delaktighet
och stort engagemang. Många synpunkter kom fram, bland annat på avtalsrörelsen, säger Tedros Asmelash, ordförande i
avdelningen.
Vad kan det nyväckta intresset bero på?
– Vi har fått en väldigt bra lokal verksamhet, och har varit synliga på arbetsplatserna där vi pratat om fackliga frågor. Vi har
gjort mycket på temat ”Vad gör din måndag gladare?”, bland annat har vi varit i
Stadshuset flera gånger. Att vi har synts
massmedialt har också bidragit, t ex att
våra ombud har berättat om fackligt ar-

Tedros och två av ombuden i filmen om Avtal 2012.

bete i samband med avtalsrörelsen, säger
Tedros. Totalt har vi 315 medlemmar. I år
har vi fått 30 nya, netto. Många unga blir
medlemmar och många har ett stort intresse för fackliga frågor. Vi fick in 6 nya
i styrelsen nu, födda på 70- och 80-talet.

Nu har vi en riktigt bra balans och mångfald i styrelsen när det gäller både kön, ålder, etnicitet och funktionshinder.
Du kan se Tedros och två av Nackaavdelningens ombud i filmen på vision.se/
avtal2012. MWO
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Sverige
Posttidning B

Byt kontoret
mot löparspåret
Är du frisk på jobbet är det lättare att ha
kul på jobbet. Att röra på sig och äta bra
är bland det bästa du kan göra för att höja
prestationen och glädjen i både ditt yrkesliv och privatliv. Som en del av Visions
hälsosatsningar kommer vi i år att finnas
vi på plats på Tjejmilen för att peppa alla
medlemmar.
Utmana dig själv eller uppmuntra dina
kolleger att springa Tjejmilen den 1 september. Som medlem i Vision får du en
funktionströja att springa i, och vi finns
på plats med erbjudanden för ett friskare
arbetsliv. Tröjan beställer du på vision.se/
tjejmilen, och hämtar ut den i Visions tält
innan start. Förutom lyckan och tillfredsställelsen av att nå målet, får även våra
deltagande medlemmar en goodiebag när
de sprungit klart.
Läs mer på vision.se/tjejmilen

Nytt i Visions
profilbutik
Uppmuntra andra att ta cykeln istället
för bilen. Nu finns Visions sadelskydd att
beställa i profilbutiken. Det skyddar mot
smuts och väta och är tillverkat av återvunnen plast.
Pris: 386 kr/25-pack
Alla priser i Visions profilbutik inkluderar frakt, packning, emballage och moms.
Dessutom är alla produkter fair.
vision.se/profilbutik

Sjukförsäkring för alla
nya medlemmar under 55
Nya medlemmar i Vision ansluts automatiskt till medlemsförsäkringarna liv och
olycksfall fritid. Är de under 55 år ingår
nu även en sjukförsäkring. Detta gäller
nya medlemmar från 1 maj 2012. (Tidigare
har åldersgränsen varit 36 år.)

Efter tre månader får medlemmarna
ett erbjudande om att fortsätta med försäkringarna. Försäkringsbolaget Förenade Liv skickar informationen. Vill
medlemmen inte fortsätta, tackar medlemmen enkelt nej genom att skicka tillbaka en svarstalong.

Medlemspris på
Rica och Elite Hotel
Ny medlemsförmån: medlemmar i Vision får rabatt på
övernattning på Rica Hotels i Stockholm, Göteborg och
Malmö, och på Elite Hotels. Erbjudandet gäller framför
allt under helger och under sommaren.
Läs mer på vision.se/medlem

