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Inledning 
Sektionens arbete har pågått även under pandemin. Förhandlingar, styrelsemöten och 
utbildningar har skett helt och hållet digitalt, med allt vad det inneburit. Samma omställning 
som påverkat alla arbetsplatser har också präglat det fackliga arbetet. Under året har det 
varit färre förhandlingar men fler medlemmar som frågat efter råd och stöd i olika frågor. 
 
Avtal 
Det avtal som gäller nu löper fram till 30/9 2023. Som en del av avtalet har parterna under 
året tagit fram rekommendationer om läger och ledighet och nya skrivningar om 
förtroendearbetstid. Visions ombudmän har skött förhandlingarna, styrelseledamöter är 
med som bollplank för att ta vara på våra erfarenheter. Båda texterna finns tillgängliga på 
Vision ekumeniskas websida. 
 
Arbetsrätt 
Fram till 1/12 har sektionen genomfört tre förhandlingar för medlemmarna. Det gäller 
oftast omorganisation av arbetet som ibland leder till att arbetsgivaren och en medlem 
avslutat sin arbetsrelation. Vid alla förändringar som påverkar en arbetstagare ska 
arbetsgivaren ta initiativ till förhandling enligt lagen om medbestämmande MBL.  
Förutom MBL-förhandlingar genomför sektionen flera överläggningar med både medlemmar 
och arbetsgivare samt ger råd i frågor kring lön, arbetstid och andra frågor som rör avtalet. 
Korttidspermitteringarna med anledning av pandemin, sköttes av förbundet Vision. 
 
Arbetsmiljö 
Under 2021 har Arbetsmiljöverket (AMV) fortsatt sina inspektioner av arbetsplatser inom 
samfunden. Fokus har varit på kränkande särbehandling och diskriminering. AMV förutsätter 
att ett skyddsombud finns med vid dessa inspektioner. Sektionens ledamöter fungerar som 
regionala skyddsombud och har varit stöd i flera inspektioner. Det är positivt att 
arbetsgivarna tvingas formulera sina förhållningssätt i dessa frågor eftersom det leder till en 
tryggare arbetsmiljö inte bara för anställda utan för alla som besöker kyrkorna. 
Sektionen har i artikel i Sändaren nr 45, påpekat både arbetsgivarens och Equmeniakyrkans 
ansvar för den samlade arbetsmiljön för medarbetarna. 
 
Rekrytering, antal medlemmar 
Antalet medlemmar i sektionen är (6/12) 566 stycken av avdelningens totalt 1200 
medlemmar. Det är för vår del 12 flera medlemmar än förra året, en ökning vi är tacksamma 
för. 
 
 
 
 



Styrelsen, möten och ledamöter 
Sektionens årsmöte 9 mars hölls digitalt med ett 25 medlemmar närvarande.  
 
Vid årsmötet valdes Pär Götefelt till ordförande och som övriga ledamöter valdes Anna Carin 
P Stenbeck, Ingela Wikander vice ordförande, Lasse Vallmoss, Niklas Björklund, Torgny 
Johansson och Ulrika Fridborg Doyle.  
 
Styrelsen har mötts 7 gånger till digitala möten. Det är märkligt att utgöra en styrelse utan 
att träffas personligen. Även om fokus varit på aktuella frågor, försöker styrelsen 
regelbundet samtal om övergripande principer och aktuella frågor vi ställs inför. 
 
Ledamöterna erbjuds regelbundet utbildningar inom Visions olika områden eftersom 
förtroendevalda förväntas sköta förhandlingar och rådgivning till stor del.  
 
Mats Carlsson, tidigare sektions- och avdelningsordförande, är chefsombud inom 
avdelningen. Det är en möjlighet för chefer anslutna till Vision ekumeniska att få råd och 
stöd direkt av honom. 
 
Två sektionsklubbar, Immanuelskyrkan Stockholm och klubben för nationellt anställda på 
Equmeniakyrkan och Equmenia, ansvarar för det fackliga arbetet på respektive arbetsplats. 
Under året har den nationella klubben lagt ned mycket arbete på den omorganisation som 
håller på att genomföras. 
 
Framtiden 
I ett post-pandemiskt tillstånd är det få som än så länge vet vad ett fackligt arbete innebär. 
Medlemmarna måste få goda möjligheter att leva med och utveckla sin kallelse i de tjänster 
som finns. Vi gör varandra bra, är en formulering från Vision, ord som känns enkla att ta sig 
för medarbetare i ett kristet trossamfund. 
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