Fackförbundet
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socialt arbete
Bli
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till 71 50 1

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
arbetsplatsen kan vara med i Vision och våra 199 000 medlemmar

representerar 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 förhandlingar 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.

Det här vill Vision
Du ska ha en rimlig arbetsbelastning.
Du ska ha arbetslokaler som är
ändamålsanpassade.
Du ska få vara delaktig i
utvecklingen på arbetsplatsen.
Du ska få individuell och
kontinuerlig kompetensutveckling.
Du ska ha möjlighet att
utvecklas i din yrkesroll.
Du ska få kontinuerlig
handledning.

Du ska garanteras en god och
individuell introduktion som
nyanställd.
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.

Du ska ha möjlighet till
karriärvägar.

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

Var med och
påverka framtidens
socialtjänst
Framtidens socialtjänst är en statlig utredning som ska vara klar 1 juni 2020.
Vision deltar i utredningens expertgrupp och för fram dina synpunkter.

Utredningen ska se över och lämna
förslag på:
Socialtjänstlagens struktur och konstruktion
Tillgången till en jämlik, jämställd och likvärdig socialtjänst
Social hållbarhet – förebyggande arbete
Socialtjänstens uppdrag
Socialtjänstlagens indelning i olika grupper
En kompetens- och kunskapsbaserad socialtjänst
Tillgängliga insatser på ett enklare sätt
Förenklad handläggning
Stärkt barnrättsperspektiv
Särreglering för insatser till äldre
Delegerad beslutanderätt

Detta kan du göra!

1
2

Bli medlem i Visions grupp ”Framtidens socialtjänst” på
Facebook. Ett forum för diskussion, omröstningar och
påverkan av utredningen.
Lämna dina synpunkter på: vision.se/socialtarbete eller
mejla in dina förslag till framsoc@vision.se

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

1 Stabil bemanning
2 Möjlighet till återhämtning
3 Uppvärderad chefsroll
4 Regelbundna möten med närmaste chef
5 Stöd i yrkesutövningen
6 Funktionell administration
7 Systematiskt arbete för rimlig arbetsbelastning

Vilken är den
viktigaste frågan
på din arbetsplats?
Diskutera i arbetsgruppen tillsammans
med ditt Vision-ombud

Arbetsmiljö

Organisation

Vilka viktiga förändringar skulle
förbättra er arbetsmiljö?
Vilket stöd behövs för att
utvecklas i yrkesrollen?

Finns det några organisatoriska
förändringar som skulle underlätta ert arbete?
Har ni ett tydligt utformat
uppdrag?

Lagar
& riktlinjer

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

Allt det här får
du som medlem
Trygghet
Inkomstförsäkring – försäkrar
upp till 160 ersättningsdagar
Fri rådgivning om allt som rör ditt jobb:
• Vision Direkt: 0771 44 00 00
• Chef Direkt: 0771 360 600
Rättshjälp
Personlig ombudsman Chef

Inflytande
Tillsammans gör vi verklig skillnad:
på din arbetsplats, i Sverige och i världen.
Förhandlar om löner och villkor
Tar initiativ till förbättringar på jobbet

Driver
frågor för ett mänskligare
arbetsliv
 är en Fair Union som arbetar med
Vi
mänskliga rättigheter, rätten att
organisera sig och en hållbar miljö

Erbjudanden
Försäkringar till riktigt bra priser
t ex sjuk, olycksfall, jurist och hem
Tidningen Vision och Chefen i Fokus
Förmånliga bolån och medlemslån
Böcker, tidningar, stipendier
Rabatt på stugor, lägenheter och hotell
Träning och rehab

Utveckling
Seminarier och utbildningar
Yrkesträffar och webbinarier
Granskning av anställningsavtal, cv,
personligt brev och Linkedin-profil
Karriärsamtal och intervjuförberedelse
Lönecoachning och lönestatistik
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Vision Direkt
Vardagar 8–20
Telefon 0771 44 00 00
E-post visiondirekt@vision.se

Visions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden
och jobbar i privata företag, kommuner, regioner 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 partipoliskt
obundna och ingår i TCO.

