
Fackförbundet 
för dig inom 
socialt arbete 

Bli  
medlem på  

vision.se eller 

sms:a Vision  
till 71501



När vi är många 
har vi kraft att  
förändra
 Vision är fackförbundet för dig som 
arbetar med eller studerar socialt 
arbete. Du kan till exempel arbeta 
inom socialtjänst eller vård och 
omsorg, som utförare eller inom 
kurativt socialt arbete. Vi finns med 
dig i hela ditt yrkesliv.

I Vision är vi många och det är bra. 
Nästan alla yrkesgrupper på arbets- 
platsen kan vara med i Vision och 

våra 200 000 medlemmar repre-
senterar över 4 000 yrken. Bredden 
av yrkestitlar och vår storlek gör 
skillnad på din arbetsplats. Vision 
är ett av de fackförbund som har 
mest att säga till om i förhand-
lingar om löner och jobbvillkor med 
arbetsgivarna i  offentlig sektor. 
När vi är många är det lättare att ta 
initiativ och påverka så att ditt jobb 
blir ännu bättre.

Visions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar  
i kommuner, regioner, privata företag eller kyrkan. Många är också studenter  
med siktet inställt på arbete inom välfärden. Våra medlemmar finns inom  
tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är en  
feministisk organisation, partipolitiskt obundna och ingår i TCO.



Det här får du som 
medlem i Vision 

Trygghet 
En inkomstförsäkring i toppklass 
 (gäller alla anställningar och även 
 om du säger upp dig själv)

Personlig rådgivning om allt som
     rör ditt jobb

Rättshjälp och stöd i oroliga tider

Erbjudande 
Försäkringar till riktigt bra priser

Förmånliga bolån och medlemslån

Tidningen Vision och Chefen i fokus

Rabatter på böcker, träning, hotell 
     och mycket mer

Inflytande 
   Förhandlar om bättre villkor 

   Tar initiativ till förbättringar 
på jobbet

   Ett fackförbund som gör skillnad! 
Vi jobbar för schysta arbetsvillkor 
för alla, i Sverige och i hela världen

Utveckling 
   Lönecoachning och lönestatistik

   Kostnadsfria webbinarier och 
utbildningar 
   Granskning av jobbansökningar 
och intervjuträning 



– Ett medlemskap i Vision 
handlar om en sak. Att du ska 
få ut så mycket som möjligt av 
ditt arbetsliv.

Du ska ha en rimlig arbets- 
belastning.

Du ska ha arbetslokaler som är 
ändamålsanpassade.

Du ska få vara delaktig i 
utvecklingen på arbetsplatsen.

Du ska få individuell och 
kontinuerlig kompetens- 
utveckling.

Du ska ha möjlighet att  
utvecklas i din yrkesroll.

Du ska garanteras en god och 
individuell introduktion som 
nyanställd.

Du ska få kontinuerlig handled-
ning.

Du ska ha möjlighet till  
karriärvägar.

Du ska få nära och tillgängligt 
ledarskap genom mindre 
arbetslag.

Du ska kunna vara dig själv  
på jobbet och det ska vara 
nolltolerans mot diskriminering 
och kränkande särbehandling. 

Du ska ha tillgång till lokal  
facklig representation inom  
det sociala området.

Det här vill Vision

Visions rapporter
Vision har publicerat flera rapporter 
inom det sociala området, bland 
annat om Socialchefers syn på 
arbetsmiljöansvaret och personal-
försörjning, Hot & våld, bristande 
förutsättningar för socialtjänsten 
och villkoren för biståndshand-
läggare. 

Skanna QR-koden för 
att läsa rapporterna



Ett mänskligare 
arbetsliv
Vi vill ha mänskligt arbetsliv – där vi tillåts brinna 
för något och har rätt förutsättningar att göra ett 
bra jobb. Där vi inte blir sjuka av stress. 
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Stabil bemanning

Möjlighet till återhämtning

Uppvärderad chefsroll

Regelbundna möten med närmaste chef

Stöd i yrkesutövningen

Funktionell administration

Systematiskt arbete för rimlig arbetsbelastning
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Vision har identifierat sju resurser som behöver garanteras för att  
kraven i verksamheten inte ska leda till ohälsosam arbetsbelastning.





Vilken är den  
viktigaste frågan  
på din arbetsplats? 

Vilka viktiga förändringar skulle 
förbättra er arbetsmiljö?

Vilket stöd behövs för att 
utvecklas i yrkesrollen?

Finns det några organisatoriska 
förändringar som skulle under-
lätta ert arbete?

Har ni ett tydligt utformat 
uppdrag?

Hur påverkar socialtjänstlagen 
era möjligheter att utföra ett  
bra socialt arbete?

Hur påverkar interna riktlinjer 
era möjligheter att utföra ett  
bra socialt arbete?

Arbetsmiljö

Organisation

Lagar och 
riktlinjer

Diskutera i arbetsgruppen tillsammans 
med ditt Vision-ombud.



Bli medlem 
i Vision

3 månader kostnadsfritt

Tryck: Larsson O
ffsettryck, februari  2023

PS! 
Om du är 

under 30 betalar 

du bara 100 kr för 

hela ditt första år 

som medlem.


