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Inledning
Vision är ett fackförbund som organiserar dem som leder, utvecklar och administrerar välfärden. Våra 197 000 medlemmar är
spridda över hela landet och arbetar i kommuner, regioner,
kommunala bolag, privata företag eller kyrka. Många är också
studenter med siktet inställt på arbete inom välfärden. Vision är
även Sveriges största fackförbund för chefer i offentlig verksamhet.
Kansliets resurscenter ligger i Stockholm och på sju orter finns
regionala center: Stockholm, Malmö, Linköping, Västerås, Göteborg, Sundsvall och Luleå.
Fem hjärtefrågor ligger till grund för Visions arbete. Det är förbundsmötet som tar beslut om vilka hjärtefrågor Vision ska arbeta
med. Med utgångspunkt i hjärtefrågorna jobbar vi på alla nivåer
för att göra arbetslivet bättre för Visions medlemmar och bidra till
vårt medlemslöfte – att den som är medlem ska få ut så mycket som
möjligt av sitt arbetsliv.
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Vårt
medlemslöfte:
Visions medlemmar
ska få ut så mycket
som möjligt av sitt
arbetsliv.

Våra värderingar och principer
Vision är en Fair Union och ett feministiskt förbund. Vi är parti
politiskt obundna och ingår i TCO. Våra medlemmar representerar över 4 000 yrken, många med akademisk examen. För att få
till stånd ett hållbart samhälle krävs schysta arbetsvillkor, själva
kärnan i Visions arbete. Som Fair Union arbetar vi för schysta
arbetsvillkor för alla, inte bara i Sverige utan i hela världen. Vi
vill bidra till en hållbar värld, och ställer höga krav på oss själva,
våra samarbetspartners och intressenter. Organisationen bygger
upp ett system för förbättring och redovisning inom alla hållbarhetsaspekter. I denna rapport berättar vi hur långt vi kommit och
vilka målsättningar vi har framåt. Vi redovisar områdena personal,
sociala förhållanden, respekt för mänskliga rättigheter, motverkande av korruption samt miljö.

Så jobbar Vision

Som Fair
Union arbetar vi för
schysta arbetsvillkor
för alla, inte bara i
Sverige utan i hela
världen.

Ett av Visions viktigaste uppdrag är att skapa förutsättningar
för goda villkor och en schyst arbetsmiljö på medlemmarnas
arbetsplatser. Exempel på goda villkor kan handla om
begränsningar i arbetstidens förläggning, extra ersättningar vid
sjukdom eller föräldraledighet eller längre semester. Villkoren
förhandlas fram i lokala och centrala kollektivavtal för att omfatta de anställda hos arbetsgivare som träffas av avtalen. Med
villkoren ges till exempel större möjligheter till ett mer jämställt
uttag av föräldraledigheten mellan kvinnor och män.
Genom löneavtalen sätts ramarna för hur lönesättnings
processerna ska leda till löneökningar som leder till bättre
prestationer och inte baseras på diskriminerande faktorer
så som kön, religion etc. Jämställdhetsarbetet kompletteras
genom förtroendevaldas roll att övervaka löneprocessen bland
annat med hjälp av lönekartläggningar.
Arbetet med en schyst arbetsmiljö sker på många plan.
Exempelvis genom inflytande över anställningsförhållanden
i förhandlingar eller samverkan, genom arbetet med skyddsombud och skyddskommittéer samt genom kollektivavtal med
arbetsgivare som berör olika aspekter av arbetsmiljön.

Om rapporten
Vision omfattas av årsredovisningslagens krav och
vår hållbarhetsredovisning 2018 innehåller de
upplysningar som krävs enligt lagen. Den är avgränsad
till att omfatta Visions verksamhet nationellt, det vill
säga kansliorganisationen som är belägen på sju
platser runt om i Sverige. I hela landet finns 600
Visionsavdelningar vilka är egna juridiska enheter, som
inte inkluderas i denna rapport.

Vi tillämpar i rapporten GRI Reporting Standards
( globalreporting.org) inom två väsentliga aspekter, arbetsförhållanden och jämställdhet. Vi redovisar indikatorerna 401, nyanställningar samt personalomsättning, samt 405 gällande sammansättning av styrelse samt personal, enligt GRI. Utöver detta redovisar vi
från och med denna rapport ytterligare två nyckeltal - Visions
klimatfotavtryck, samt renhet i Visions placeringar. Inget av dessa
nyckeltal följer i dagsläget krav enligt GRI Standards.
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Förbundsordförande har ordet

Vision påverkar för
ett hållbart arbetsliv
Vision är en Fair Union. Vi vill bidra till en mer hållbar värld –
socialt, ekonomiskt och miljömässigt. Våra 197 000 medlemmar
finns inom alla välfärdens verksamheter i hela Sverige. Att vi är
många innebär en styrka som ger oss inflytande i arbetet för ett
mänskligt och hållbart arbetsliv. Som del av en global fackföreningsrörelse har vi också stora möjligheter att påverka arbetet för en
mer hållbar framtid utanför Sveriges gränser, bland annat genom
våra internationella fackliga samarbeten som du kan läsa mer om
på sidan 43.
Visions arbete finns inom många av de globala hållbarhetsmålen
inom Agenda 2030. Under 2018 fick Vision möjlighet att påverka
arbetet med de globala målen på ett konkret sätt, då jag fick förmånen att ingå i delegationen för Agenda 2030 som enda fackliga
representant. I den rollen fungerar jag som en länk mellan medlemmarnas kunskaper och erfarenheter och delegationens arbete.
Detta är jag förstås väldigt stolt över!
Ett mänskligt arbetsliv förutsätter schysta arbetsvillkor men
också respekt för varandras olikheter. Vår vision är att alla kan
bidra på arbetsplatserna. Detta, social hållbarhet, är kärnan i vår
verksamhet som fackförbund. Med vår nätutbildning En arbetsplats
för alla vill Vision uppmana medlemmarna att diskutera värderingar och pröva sina fördomar, ifrågasätta normer och få tips om vad
vi kan göra i vår vardag.
För drygt ett år sedan blev uppropet #Metoo startskottet för något
som många liknar vid en revolution. I bransch efter bransch lyfte
kvinnor och män på locket och vågade prata öppet om sexism
och sexuella trakasserier på jobbet och i samhället. Många hörde
av sig till Vision för att få verktyg för att diskutera manlighet,
maskulinitetsnormer och mäns våld mot kvinnor. Frågorna resulterade i ett samarbete med organisationen MÄN och ett stormöte
för medlemmar i Vision som definierar sig som män. På mötet
diskuterades mansnormer och verktyg för att samtala om värderingar och strukturer i arbetslivet. Responsen vi fick var att många
upplevde dagen som både omtumlande och viktig.
Som organisation försöker Vision minska verksamhetens ekologiska fotavtryck och verka för social hållbarhet. Vi vill uppmuntra
våra förtroendevalda att göra detsamma på sina arbetsplatser. Till
exempel genom att undersöka och lära sig mer om var de varor som
köps in kommer från, vem som producerar dem och under vilka
villkor. Att se till att allt material på arbetsplatsen är miljömärkt,
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”Ett mänskligt
arbetsliv förutsätter
schysta arbetsvillkor
men också respekt
för varandras
olikheter.”

att förhandla med arbetsgivaren om att införa tjänstecyklar eller
att med kollegorna på en arbetsplatsträff diskutera arbetsplatsens
syn på mångfald och jämställdhet, är andra konkreta sätt att påverka. Liksom att verka för arbetsrättsliga och miljömässigt hållbara
krav i en kommuns eller regions offentliga upphandling.
Att våra medlemmar engagerar sig och gör skillnad är nödvändigt
för ett hållbart arbetsliv. Stockholm Environment Institute (SEI)
presenterade i höstas rapporten ”Att se hela bilden. Del 2: Klimatpåverkan från den offentliga sektorns konsumtion: Livsmedel
och transporter”. Rapporten konstaterade att Sveriges kommuner
spelar en central roll för att Sverige ska nå sina klimatmål genom
sitt ansvar för skola, förskola, socialtjänst och äldreomsorg. I det
arbetet är Visions medlemmar självklara aktörer. Tillsammans kan
vi verkligen göra skillnad!
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”Sveriges
kommuner spelar
en central roll för att
Sverige ska nå sina
klimatmål.”

Visions medlem Andrea Kosoderc:

”Vi studenter ställer krav på
framtidens arbetsgivare”
Allt fler studenter väljer bort arbetsgivare som inte tar hållbarhet på allvar. Hit hör såväl miljömässigt ansvarstagande
som inkludering, mångfald och förutsättningar att må bra på
jobbet. Visions tidigare studentinformatör Andrea Kosoderc
berättar.

Medvetenheten om hållbara arbetsgivare har skjutit i höjden bland
Sveriges studenter. Tidigare var många nöjda så länge de fick
sin lön, men i dag förstår allt fler innebörden av att arbeta på en
arbetsplats med kollektivavtal. Bara under de senaste åren upplever studenten Andrea Kosoderc att det skett en attitydförändring.
– Att arbetsgivare jobbar aktivt med miljö, mångfald och inkludering är exempel på frågor som i dag är ett krav för de flesta
studenter på väg ut i arbetslivet. Det är delvis upp till universitet
och högskolor att samarbeta med företag och organisationer som
har bra villkor och arbetar för en bra arbetsmiljö, säger Andrea,
som tidigare arbetat som en av Visions studentinformatörer.
Påverkar för digitalisering
Vid Stockholms universitet, där Andrea studerar medie- och
kommunikationsvetenskap, sitter hon med i fakultetsrådet. Ett
arbete som pågår just nu är att digitalisera arbetsprocesser och
studiem iljöer, som ett led i ett långsiktigt hållbarhetsarbete.
– Det tar tid att digitalisera en stor organisation, inte minst
eftersom tekniken måste vara kompatibel med alla olika program
och inriktningar. Men det märks att vi är på god väg, säger Andrea.
Även i undervisningen märks det att hållbarhetsfrågor tar större
plats i dag jämfört med för några år sedan.
– Genusperspektivet har ökat, nu tar lärare och föreläsare upp
exempel som inte är särskilt stereotypa. Det finns också en del universitet, bland annat Örebro universitet där jag tidigare studerat,
som anmält kurslitteratur som varit köns- eller etnicitetsdiskriminerande trots att de klassats som bra läroböcker. Det är en tydlig
markering för ett mer inkluderande samhälle.
Vision visar vägen
Vid sidan av sina studier och engagemanget på Stockholms universitet sitter Andrea med i Visions referensgrupp för Fair Union/
Agenda 2030.
– På många sätt visar Vision hur en stor organisation kan arbeta
med hållbarhet på ett konkret sätt. Att vi äter vegetarisk mat på
alla sammanträden, inte bjuder på alkohol vid konferenser, åker
kollektivt så långt det är möjligt och digitaliserar genom att hålla
allt fler möten via Skype bidrar till det. Utmaningen nu är att
upprätthålla det arbetet och inspirera fler till att göra samma sak,
säger Andrea.

Text: Sofie Lundmark
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”På många sätt
visar Vision hur
en stor organisation
kan arbeta med
hållbarhet på ett
konkret sätt.”
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Affärsmodell
Visions medlemslöfte är att Visions medlemmar ska få ut så
mycket som möjligt av sitt arbetsliv. Hela verksamheten syftar
till och strävar efter att uppfylla detta löfte för var och en av
våra medlemmar.

För att uppnå medlemslöftet har vi
fyllt medlemskapet med flera olika
tjänster, vilka i affärsmodellen
benämns som produkter.
I alla delarna av vår affärsmodell
finns möjlighet till social, ekonomisk
och miljömässig påverkan.

Visions affärsmodell

Visions medlemmar
Visions medlemmar
leder,
utvecklar och
leder, utvecklar och
administrerar
administrerarvälvälfärden
jobbari
färden.
Deoch
jobbar
i
kommuner,
landskommuner, regioner,
ting, regioner, privata
kommunala
bolag,
företag eller Svenska
privata
företag eller
Kyrkan.
Svenska kyrkan.

Visions affärsmodell

Visions
medlemslöfte:

Visions
intäktskällor
Fastighetsförvaltning

Visions medlemmar ska få
ut så mycket som möjligt
av sitt arbetsliv.

Visions
produkt
Opinion

Medlemsavgifter

Kapitalförvaltning
Försäkringar

Visions produktion
Samarbetspartners

Visions
interna
verksamhet

Förtroende
valda
FV och lokala
och lokala
organisationer
organisationer

Visions intäktskällor
Visions medlemmar bidrar till organisationens intäkter genom sina
medlemsavgifter, vår huvudsakliga intäktskälla. Ett fackförbund
behöver ha ett stort kapital för att kunna vara en stark part på
arbetsmarknaden. Genom att äga och förvalta fastigheter och kapital i form av olika värdepapper, får vi en avkastning på vårt totala
kapital. Även denna avkastning utgör Visions intäktskälla.
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Rådgivning

Förhandlingar
Kollektivavtal

Fair Union

Medlemsförmåner

Utbildning/
Nätverk

Visions produktion
Det som i affärsmodellen benämns produktion är den löpande
verksamhet som sker internt och externt för att fylla medlemskapet
med värde. Vår interna verksamhet är spridd över hela landet.
Verksamheten syftar till att stötta och coacha förtroendevalda.
Från norr till söder finns cirka 250 anställda som skapar verksamheten. Produktionen sker också i den stora lokala organisationen
bestående av cirka 600 avdelningar och klubbar, spridda över
hela landet. Våra lokala organisationer är ständigt delaktiga i att
skapa vår produkt. Ibland behöver vi ta hjälp av externa samarbetspartners för att uppnå medlemslöftet. Detta kan vara alltifrån
samarbeten inom TCO-förbunden, till samarbeten med externa
leverantörer av olika tjänster eller varor, till exempel försäkringar
eller IT-system.

Visions produkt
Visions produkt, det vill säga de tjänster som våra medlemmar får
för sin medlemsavgift, består av många olika delar. De huvudsakliga delarna är:
Förhandlingar/kollektivavtal
Det kan gälla en friskvårdstimme eller något annat som våra
medlemmar vill driva på sin arbetsplats. Eller förhandlingar om
villkor i yrket. Vi förhandlar på medlemmarnas hemmaplan,
centralt med arbetsgivarna och internationellt i Bryssel
Utbildning/Nätverk
Som medlem får man kontakt med personer som kan bli ett
värdefullt nätverk. Mentornätverket är en plats för nya kontakter, personlig utveckling och erfarenhetsutbyte på webben. Våra
medlemmar får dessutom löpande erbjudanden om yrkesträffar,
seminarier och utbildningar.
Försäkringar
Våra medlemmar får en förstklassig inkomstförsäkring men
även flera andra trygghetsförsäkringar. En del ingår och annat
lägger var och en till själv. Vi är många och det är bra för att få
till schysta försäkringar till ett bra pris.
Opinion
Våra medlemmar och deras arbetsvillkor står i fokus när vi
påverkar politiker, arbetsgivare och makthavare. Vi berättar för
dem om hur verkligheten ser ut och vilka idéer våra medlemmar
har om att utveckla yrkesvillkoren.
Rådgivning
Vi erbjuder medlemmar och förtroendevalda personlig, arbetsrättslig och facklig rådgivning. Vi erbjuder även karriärrådgivning genom externa partners.
Medlemsförmåner
Åtta gånger om året får medlemmarna hem Tidningen Vision,
och de får många medlemsförmåner som skapar värde i vardagen. Bolån, träning, semesterstugor och kurser är några exempel.
Fair Union
Vi arbetar med mänskliga rättigheter, rätten att organisera sig
och en hållbar miljö. Som medlem i Vision är man därför också
med och bidrar till en bättre värld.
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Vision och de
globala målen

Agenda 2030 antogs av världens stats- och regeringschefer år 2015.
De sjutton målen och 169 delmålen är i högsta grad samman
länkade med varandra och utgör den mest ambitiösa plan för
hållbar utveckling som någonsin antagits. Agendan är global men
utförandet ska ske lokalt i medlemsländerna.
Fyra av de sjutton målen i Agenda 2030, kopplar särskilt an till
Visions verksamhet:

Mål 5 – Jämställdhet
Ingen ska behöva ha sämre lön, arbetsmiljö eller
utvecklingsmöjligheter på grund av sitt kön. Vision
uppmärksammar och påverkar strukturella löneskillnader som finns på arbetsplatser runt om i
landet, och verkar för jämställda villkor på arbetsplatsen, lokalt som globalt.
Tillsammans med andra fackförbund i Sverige har Vision bland
annat lyft frågan om hur menstruation påverkar möjligheterna att
delta i utbildning och arbetsliv.

Mål 8 – Anständiga arbetsvillkor
och hållbar ekonomisk tillväxt
Det vardagliga fackliga arbetet för arbetsv illkor och
organisering är grunden för Visions verksamhet.
Utöver bra villkor för våra medlemmar vill Vision att
våra leverantörer och underleverantörer omfattas av
kollektivavtal. Genom att ställa krav i nivå med kollektivavtal vid
upphandlingar vill Vision arbeta för bra villkor.
Det är inte självklart i alla länder att kunna engagera sig fackligt.
I vissa länder förföljs, fängslas och mördas fackligt aktiva. Medlemmar i Vision är med och stödjer den mänskliga rättigheten att
organisera sig fackligt.
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Mål 10 – Minskad
ojämlikhet
Vision jobbar för att skapa
en arbetsplats för alla,
där allas kompetens tas
tillvara och där alla kan
vara öppna med vem de är, ett mänskligt
arbetsliv.
Vår internationella projektverksamhet
stärker fackförbund i andra länder. De
får ökad möjlighet att påverka samhällsutvecklingen i en rättvis riktning
med minskade klyftor och ett mer jämlikt
samhälle.

Mål 12 – Hållbara
konsumtions- och
produktionsmönster
Genom riktlinjer för inköp
och investeringar vill
Vision påverka arbetsvillkor och miljöpåverkan
inom och utanför Sveriges
gränser. Vision är miljödiplomerade enligt
standarden Svensk miljöbas och stolta
medlemmar i Fairtrade S verige. Vi gör
klimatsmarta val och försöker minska vårt
klimatfotavtryck. Vi klimatkompenserar
för de utsläpp vi ändå orsakar.

Intressenterna och Visions viktigaste
hållbarhetsområden
Inom vilket hållbarhetsområde har Vision störst påverkan och
vad är viktigast att vi arbetar med? För att svara på detta har en
väsentlighetsanalys gjorts. I den beaktas Visions strategier och
mål, affärsmodell, risker, krav/önskemål från Visions intressenter,
legala krav och varumärke.
Den workshop som 2017 genomfördes med en bred grupp av
medarbetare, kompletterades 2018 med en enkät till förtroendevalda inom Vision. Denna grupp är enormt viktig för att Vision ska
uppnå sina hållbarhetsmål, liksom för att driva målen lokalt.
Alla förtroendevalda som deltog på ett förmöte till förbundsmötet 2018 tillfrågades om att svara på enkäten, och ett tjugotal svarade ja. Tyvärr tvingades vi konstatera att själva enkäten inte varit
tillräckligt anpassad efter de förtroendevaldas vardag och brist på
tid. Den var helt enkelt för komplicerad och komplext utformad,
och blev svår att svara på. De svar som vi ändå fick in, sammanfogades till den tidigare intressentanalysen:

Visions intressenter
Medarbetare
Förtroendevalda
Medlemmar
Leverantörer
Myndigheter
Samarbetspartners

Visions väsentlighetsmatris
		Personal

3

Betydelse för intressenter

5

1
4

2
8

9
1211

1. Rätt till kollektivavtal och föreningsfrihet
2. Anställningsvilkor och arbetsförhållanden
4. Hälsa och säkerhet för medarbetare
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13
16
18
19

15 14

17

6
7

		 Sociala förhållanden
5.
6.
7.
10.
11.
13.
20.

Kundintegritet
Icke-diskriminering
Mångfald och jämställdhet
Rättvisande marknadsföring
Kundernas hälsa och säkerhet
Utbildning och kompetensutveckling
Indirekt ekonomisk påverkan

		 Mänskliga rättigheter
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3. Utvärdering av leverantörer
9. Bedömning av mänskliga rättigheter
12. Barn- och tvångsarbete

		 Motverkande av korruption

Påverkan på Vision

8. Antikorruption
14. Ekonomiska resultat

		Miljö
15.
16.
17.
18.
19.

12

Material
Utsläpp av växthusgaser
Energi
Avfall
Vatten

Analys
De förtroendevalda och gruppen av medarbetare som gjorde
enkäten, bedömer i stort samma aspekter vara viktigast. Frågor om
affärsetik, anti-korruption och icke-diskriminering bedömdes som
mycket viktiga för Vision som organisation, medan miljöfrågorna
bedömdes som mer relevanta utifrån de förtroendevaldas eget
perspektiv.
Frågor som rör personal är de hållbarhetsfrågor som är mest
väsentliga för Vision. Frågor som rör miljö hamnar lågt i väsentlighet då verksamheten som bedrivs i organisationen inte har någon
tillverkning, inga större materialinköp, betydande vatten- eller markanvändning eller stora mängder resor. Som organisation lägger vi dock stor vikt vid att vår verksamhet ska ge så liten
miljöpåverkan som möjligt, och där det är möjligt till och med ha
en positiv inverkan på miljön. Visions främsta inverkan på miljön
finns inom fastighetsförvaltningen, en del av Visions intäktskällor. Mellan personal och miljö hamnar hållbarhetsfrågor som rör
sociala förhållanden, mänskliga rättigheter och motverkan av
korruption. Den verksamhet som Vision bedriver är tjänstebaserad
och bedrivs helt och hållet inom Sverige, såtillvida att vi inte har
några verksamhetsställen (varken egna eller genom underentreprenörsavtal) utanför Sveriges gränser. Utifrån dessa fakta är bedömningen att konsekvenserna av Visions verksamhet är relativt små
ur ett allmänt perspektiv. Frågor som rör hållbarhet på områdena
motverkan av korruption, mänskliga rättigheter och sociala förhållanden är dock ändå frågor där Vision som organisation strävar
efter att påverka vår omgivning och oss själva i en positiv riktning.
Vision ser därför frågorna som viktiga för såväl oss själva, som vår
omgivning och för framtiden.

Dialog med leverantör
Vision har ingen regelrätt återförsäljningsverksamhet, eller annan
verksamhet som kräver stora inköp från andra parter. Vi har heller inte någon tillverknings- eller annan industriell verksamhet.
Vision köper dock in stora mängder profilprodukter, genom en
upphandlad grossist. Produkterna är upphov till stora utsläpp och
kostnader, även om leverantören naturligtvis följer Visions policy
för inköp. Särskilda kriterier, sk ”Fairpunkter” är upprättade för
att säkerställa schyst framställning, miljövänliga transporter med
mera. En dialog har under året inletts med leverantören av profilprodukter kring möjligheten till ytterligare kravställning i produktionen, och även mätning av utsläpp. Denna dialog fortsätter under
2019.

2019 - Utvecklad dialog med intressenter
Vision som organisation strävar efter att påverka vår omgivning
och oss själva i en positiv riktning gällande hållbarhet och frågorna
är viktiga för såväl oss själva, vår omgivning och för framtiden. Vi
kommer kontinuerligt att utveckla dialogen med våra intressenter
och involvera fler av dem i vårt hållbarhetsarbete, och i detta hitta
bättre sätt att involvera de förtroendevalda. Våra intressenter är
viktiga för att jobba med och rapportera rätt saker, och för att
utveckla Visions hållbarhetsarbete.
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Frågor om
affärsetik,
anti-korruption och
icke-diskriminering
bedömdes som
mycket viktiga för
Vision.

Personal
Policyer och riktlinjer
HÖK-avtalet för kommuner och landsting
Samverkansavtal
Lönepolitik för Visions kansliorganisation
Avtal gällande förtroendearbetstid
Riktlinjer för förtroendearbetstid
Handlingsplan mot hot och våld
Rehabilitering och arbetsanpassning
Riskbruk, skadligt bruk och beroende
Riktlinjer för friskvård

Beskrivning av hållbarhetsfrågan
Frågor som rör personal är av naturliga skäl de mest väsentliga
hållbarhetsfrågorna för Vision. Frågan är väsentlig för ledning och
medarbetare inom den egna organisationen, för den verksamhet
som bedrivs och för medlemmarna. För Vision är frågor som rör
personal även viktiga i våra kontakter med externa intressenter –
det är av stor vikt för Vision att de parter vi samarbetar med har
rimliga förhållanden för sin personal. Att Vision lever som vi lär
har också betydelse för organisationer och personer som på något
sätt berörs av Visions verksamhet. Totalt sett sysselsattes 249 personer, samtliga tjänstepersoner, på heltid i organisationen under
2018.

Policyer och efterlevnad
Vision har ett flertal riktlinjer som rör frågor kring personal
och har också tecknat ett lokalt kollektivavtal med Unionen och
Visions egen personalklubb, som reglerar de anställningsvillkor
som gäller för samtliga Visions anställda. Kollektivavtalet är
samma avtal som de flesta av Visions medlemmar omfattas av, det
vill säga HÖK-avtalet för kommuner och landsting. Genom detta
kollektivavtal säkerställs också att medarbetarna kan företrädas
av personalklubben eller av Unionen. Ett flertal riktlinjer finns
gällande personalens arbetsförhållanden. Samtliga dessa policyer och riktlinjer följs upp av ledningsgruppen och vid behov av
förändring genomförs samverkan/förhandling med personalklubben.
Oftast sker detta i den lokala samverkansgruppen där parterna
är representerade. I kansliet genomförs medarbetarundersökningar två gånger per år, som följs upp på förbundsnivå och på
respektive arbetsplats.
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Totalt sett
sysselsattes 249
personer, samtliga
tjänstepersoner, på
heltid i organisationen under 2018.

Framtidens arbetsplats
– ett internt förändringsarbete
I maj 2017 togs ett beslut om att påbörja ett internt förändrings
arbete som involverar Visions medarbetare, lokaler och IT-stöd.
Detta förändringsarbete kallas idag Framtidens arbetsplats.
Framtidens arbetsplats ska stötta verksamhetens behov och
genomsyra det Vision står för som ett modernt fackförbund. Alla
anställda i kansliorganisation berörs och vi kommer att behöva
utveckla våra arbetssätt, vårt ledarskap, våra kontorsmiljöer och
vårt IT-stöd. Alla ska uppleva att det är Visions gemensamma kontor, en välkomnande och inkluderande arbetsplats som ger oss bra
förutsättningar för att vara ett modigt och innovativt kansli där vi
har tillit till varandra och gör varandra bra.

Framtidens arbetsplats

TEKNIK

MÄNNISKA

Stödjande
teknik
Digitala
verktyg

PLATS

Kultur
Ledarskap
Arbetssätt

Varierande miljöer

Förändringsarbetet berör både förbundshuset och Visions center
runt om i landet. Visions medarbetare som idag arbetar i förbundshuset i Stockholm kommer i april 2019 att förflyttas till temporära lokaler. Där kommer nya arbetssätt att implementeras och
utvärderas inför flytten tillbaka till förbundshuset under det första
kvartalet 2021. Några av Visions center behåller nuvarande lokaler
och andra har börjat undersöka nya alternativ. Ändrade arbetssätt
kommer dock att påverka alla anställda.
Framtidens arbetsplats jobbar med hållbarhet ur ett ekonomiskt,
socialt och miljömässigt perspektiv. Vi har bland annat tecknat ett
grönt avtal med hyresvärden för de temporära lokalerna i Stockholm och kommer under 2019 att definiera mål för återbrukning av
våra inventarier.

Alla ska uppleva
att det är Visions
gemensamma kontor, en välkomnande
och inkluderande
arbetsplats.
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Resultat av policyer med mera

Nya och avslutade anställningar

Riktlinjerna som Vision tillämpar på hållbarhetsområdet personal har lett till att vi har goda möjligheter att ha ett hållbart
och mänskligt arbetsliv på Vision. Det förutsätter dock att både
medarbetare och chef tar ansvar för att uppmärksamma brister och
att åtgärda dem. Medarbetarundersökningarna hjälper både chefer
och medarbetare att vara medvetna om vilka eventuella problemområden som kan behöva åtgärdas i organisationen.
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Risker
Den risk som de flesta arbetsplatser påtalar är risken att arbeta
för mycket, då Vision har en oreglerad arbetstid som benämns
förtroendearbetstid. Denna risk hanteras genom dialog mellan
chef och medarbetare dels i utvecklings- och lönesamtal, men
också löpande vid behov i övrigt. Övriga risker som uppkommer
på arbetsplatser hanteras inom respektive arbetsplats systematiska
arbetsmiljöarbete.
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Möjligheter
Vision vill löpande utveckla och anpassa förmåner och villkor för
medarbetarna, för att ge möjlighet till ännu mer resultat i verksamheten. Vid behov av förändring genomförs samverkan/förhandling
med personalklubben.

11

20 41
31

10

42

11

6
19 19

5
10

0

6

0

2
2

8
0

no
r
Un Män
de
r3
30 0
Öv 50
er
50
Re Reg
gi ion
Re on
L
gi Su ule
on nd å*
Re Sto sva
ll
c
g
Re ion kho *
Vä lm
gi
o
s
*
Re n Li ter
gi nk ås*
on öp
Re Göt ing*
gi eb
on or
M g*
al
m
ö*

Personalomsättningen har legat relativt lika under de senaste tre
åren. År 2016 nyanställde förbundet totalt 39 personer, varav 12 var
män. År 2017 var motsvarande siffra totalt 49 personer och som
framgår av graferna steg antalet även under 2018 till 60 nyanställningar. Antalet avslutade anställningar år 2016 var totalt 46, varav
22 män. År 2017 avslutades 35 anställningar och som framgår av
graferna ökade sedan antalet avslutade anställningar igen till totalt
46 personer under 2018. I personalomsättning ingår viss intern
rörlighet, exempelvis då anställd personal rört sig mellan olika projekt som är lokaliserade i olika regioner, vilket ger en högre siffra.
Under en längre historisk period har personalomsättningen ökat,
en trend vi räknar med att få vänja oss vid. Nationellt är omsättningen störst i Stockholm, vilket beror på marknads- och konkurrensläget.
Gällande könsfördelning ser vi behov av att anställa fler män,
framför allt i de administrativa rollerna.
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2017

2018

Avslutade
anställningar

Sociala
förhållanden
Policyer och riktlinjer
Systematiskt arbetsmiljöarbete
Plan för lika rättigheter och möjligheter
Kränkande särbehandling och trakasserier
Checklista och rutiner för rekrytering

Beskrivning av hållbarhetsfrågan
Frågor kopplade till sociala förhållanden, specifikt avseende medarbetare, är generellt väsentliga för tjänsteorganisationer och så även för
Vision. Kärnan i Visions verksamhet är att förbättra arbetsvillkoren för
våra medlemmar och det är därför också mycket viktigt för oss att dessa
frågor hanteras på ett ansvarsfullt sätt i den egna verksamheten.

Policyer och efterlevnad
Riktlinjerna följs upp av ledningsgruppen och vid behov av förändring genomförs samverkan/förhandling med personalklubben. Oftast
sker detta i den lokala samverkansgruppen där parterna är representerade. Visions plan för lika rättigheter och skyldigheter inkluderar
mångfald och jämställdhet. Diskriminering ska motverkas och
förebyggas, och planen är ett verktyg för att systematiskt och aktivt
arbeta med dessa frågor. Målet gällande trakasserier är tydligt ”Vi
accepterar inte att någon medarbetare utsätts eller utsätter annan för
kränkande särbehandling eller trakasserier”. Vision arbetar förebyggande genom att undersöka och uppmana anställda att anmäla
om man känner sig trakasserad. Vid eventuella fall av trakasserier,
har personalavdelningen möjlighet att förutom interna intervjuer
och utredningar, att även ta in externa konsulter eller företagshälso
vården som kan göra intervjuer/ utredningar.
Vision har inte någon särskild policy som reglerar i vilken mån
personalutbildning ska genomföras, men inom ramen för chefernas
och medarbetarnas ansvar att ständigt utveckla verksamheten och
utföra sina arbetsuppgifter, sker en individuellt anpassad utveckling
av medarbetare och chefer. Planeringen av detta sker främst i utvecklingssamtalen men också under resten av året, då behov av insatser
uppkommer av olika skäl. Vissa kompetensutvecklande insatser,
som berör hela grupper, till exempel ombudsmän, sker på gemensam
nationell nivå och planeras av personalfunktionen tillsammans med
berörda medarbetare och funktioner. Vision genomför även lönekartläggning varje år i en partsgemensam grupp. Gruppen påtalar
vilka personalgrupper som Vision måste prioritera för att få gruppen
mer jämställd vid kommande rekryteringar. Som en del av introduktionen av nyanställda ingår en intern utbildning i jämställdhet och
mångfald.
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Kansliorganisationens arbete med allas
lika rättigheter och möjligheter
Den 1 januari 2017 skärptes bestämmelserna i diskrimineringslagen.
Enligt lagen ska alla arbetsgivare arbeta med aktiva åtgärder. Det
betyder att arbetsgivare kontinuerligt måste arbeta förebyggande
och främjande för att motverka diskriminering och jobba för allas
lika rättigheter och möjligheter. Det räcker alltså inte med ett policydokument – utan arbetet ska vara en ständigt pågående process.
Arbetsgivarens främjande och förebyggande arbete för att motverka
diskriminering och verka för lika rättigheter och möjligheter ska
omfatta de sju diskrimineringsgrunderna kön, könsidentitet eller
könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.
Visions kansliorganisation har under 2018 format en partsgemensam arbetsgrupp som tagit fram en årsplanering för det aktiva
åtgärdsarbetet för 2019. Arbetet med aktiva åtgärder ska ha samma
form som det systematiska arbetsmiljöarbetet i det att det är ett pågående arbete som följer fyra steg - undersöka, analysera, åtgärda och
följa upp.
Fokus i arbetet med aktiva åtgärder ska ligga på fem olika områden.
Dessa är arbetsförhållanden, löner och andra anställningsvillkor,
rekrytering och befordran, utbildning och övrig kompetensutveckling
samt föräldraskap och arbete.
I arbetet ingår även att arbetsgivaren ska:
främja en jämn könsfördelning i skilda typer av arbeten, inom
olika kategorier av arbetstagare och på ledande positioner
ta fram riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier,
sexuella trakasserier och repressalier i verksamheten
göra årliga lönekartläggningar (den arbetsgivare som har minst
10 anställda ska även dokumentera arbetet med lönekartläggningen)
samverka med arbetstagarna i alla steg
dokumentera alla delar av arbetet med aktiva åtgärder – om
arbetsgivaren har 25 anställda eller fler

Resultat av policyer med mera
Medarbetarundersökningarna följs upp såväl på förbundsnivå som på
respektive arbetsplats. I arbetet med lönekartläggning har Vision inte
upptäckt några osakliga löneskillnader de senaste åren. Som ett led i
kansliorganisationens arbete med aktiva åtgärder, får alla medarbetare
under februari 2019 svara på en enkät med syfte att tillvarata de anställdas åsikter. Genom enkäten genomförs både steget Undersöka och
Analysera, då de anställda ombeds kommentera om och varför de tror
exempelvis att en medarbetare på Vision riskerar få sämre lön på grund
av dennes grupptillhörighet inom en viss diskrimineringsgrund.
Arbetsgruppen kommer att sammanställa resultaten och ge förslag på vilka områden som har mest behov av åtgärder. Varje arbetsplats genomför under hösten en arbetsplatsträff, så kallad APT, med
fokus på att ta fram åtgärder för de områden som har utvecklingsbehov. De åtgärder som är lätta att åtgärda påbörjas/genomförs under
hösten. Övriga åtgärder planeras under år 2020.

Risker
Det finns risk att Vision inte klarar av att öka mångfalden i önskad
utsträckning och att medarbetare känner sig utsatta för kränkande
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Följ upp och
utvärdera

Undersök

Åtgärda
Analysera

särbehandling. Genom det påbörjade arbetet med aktiva åtgärder,
kommer Vision än mer systematiskt kunna arbeta med och utveckla
dessa områden.

Möjligheter

Könsfördelning ledningsorgan
och personal
250

Det finns möjligheter för Vision att ta ytterligare steg inom området
icke-diskriminering, mångfald och jämställdhet genom att se över
vilka kanaler vi använder för att rekrytera personal, hur vi uttrycker
oss bättre i annonser med mera, för att ännu bättre attrahera nya medarbetare. Vilka ytterligare möjligheter som kommer åskådliggöras
genom arbetet med aktiva åtgärder som beskrivits ovan, återstår att se.
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Det är en utmaning att föreslå en förbundsstyrelse där alla perspektiv kring yrke, mångfald, geografi, ålder och kön är tillvaratagna. I förbundsstyrelsen finns noll personer under 30 år. I
diagrammen ovan framgår köns- och åldersfördelning i Visions
ledningsorgan och personal 2018. Sedan 2016 har förbundsstyrelsens sammansättning med avseende på kön inte förändrats nämnvärt, sex kvinnor och sju män under åren 2016 och 2017 respektive
sex kvinnor och fem män under 2018. När vi tittar på organisationens samtliga anställda kan vi konstatera att andelen kvinnor har
ökat något under 2016 till 66 procent, 2017 ökade det ytterligare till
68 procent för att sedan 2018 gå ner något till 67 procent.
Gällande åldersfördelning för organisationens samtliga anställda är skillnaderna små, andelen anställda under 30 år var 10 procent under perioden 2016, under 2017 ökade andelen till 12 procent
och den andelen låg kvar på 12 procent under 2018. Ålderskategorin 30 till 50 har ökat något under den aktuella perioden. År 2016
låg den på 49 procent och har fram till 2018 ökat till 51 procent.
Andel anställda över 50 år var 41 procent år 2016 och har sedan
varit konstant på 41 procent under perioden 2017 och 2018.
Gällande åldersfördelning för organisationens samtliga anställda är skillnaderna små, men andelen anställda under 30 år har
varierat från tolv procent år 2015 till tio procent år 2016 och sedan
åter tolv procent år 2017. Andel anställda över 50 år har varierat
på motsvarande sätt från 35 procent år 2015 till 41 procent år 2016
och sedan har andelen åter sjunkit något till 37 procent. Se vidare
information i diagrammen nedan och till höger.
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Mänskliga
rättigheter
Policyer och riktlinjer
Riktlinjer för inköp och upphandling
av varor och tjänster
Blankett ”Visions krav på leverantörer”
Visions placeringspolicy

Beskrivning av hållbarhetsfrågan
Frågor kopplade till mänskliga rättigheter utgör en viktig del av
Visions verksamhet och värdegrund. Vi har riktlinjer och policys
som används i arbetet för mänskliga rättigheter, men begränsade
möjligheter att mäta frågor rörande mänskliga rättigheter utanför
den egna organisationen. Det är viktigt för Vision att adressera
mänskliga rättigheter i hållbarhetsrapporteringen, eftersom rätten
till arbete och ett mänskligt arbetsliv är kärnan i den verksamhet
vi driver för våra medlemmar. Samtidigt har Vision begränsad kontroll över data som avser medlemmarnas arbetsförhållanden.

Policyer och efterlevnad
När Vision upphandlar varor och tjänster ska det enligt vår inköpspolicy göras på ett affärsmässigt, objektivt, effektivt och etiskt sätt.
För att Vision ska anlita ett företag som leverantör av varor och
tjänster krävs att det uppfyller vissa krav, samt i möjligaste mån
även ställer motsvarande krav på sina underleverantörer. Kraven
Vision ställer är bland annat att leverantörerna ska ha tecknat
kollektivavtal, ha registrering och F-skattbevis, ha en miljöpolicy
och ett aktivt miljöarbete. Vision kräver även att leverantörerna
uppfyller de krav som ställs på löne- och anställningsvillkor som
allmänt gäller för arbete i branschen på den ort där arbetet ska
utföras. Utländska leverantörer ska vid eventuell upphandling respektera de grundläggande ILO-konventionerna och i relevanta fall
även EU-ESS regler. För att kontrollera att policyn följs använder
Vision sig av en blankett där leverantörer får intyga att de följer
Visions riktlinjer. Kontrollen görs vid en första kontakt med leverantören vid första beställning/leverans.
Visions policy för investeringar i finansiella instrument innehåller sociala, miljömässiga och etiska kriterier. Investeringar i
verksamheter inom vapen och krigsmateriel, pornografi, tobaksprodukter, alkoholhaltiga drycker och fossila bränslen utesluts
till exempel i dessa kriterier. Vid investeringarna tar Vision också
hänsyn till mänskliga rättigheter, anställdas arbetsvillkor och rättigheter, miljö och klimat samt affärsetik. För att följa upp att de
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etiska kriterierna efterlevs genomför en extern part en screening av
portföljen en gång per år. Samma genomlysningsprocess sker även
proaktivt de gånger Vision överväger nyinvesteringar.

Resultat av policyer
I och med riktlinjerna finns en medvetenhet i organisationen och
risken att Vision gör inköp från företag som inte arbetar på ett
hållbart sätt minskar.
Från januari 2018 skärptes Visions placeringspolicy, då kriteriet
gällande fossila bränslen ökade från att ha omfattat kol till samtliga fossila bränslen. Effekten av skärpningen blev att Vision i ökad
grad investerat i räntefonder som helt exkluderar fossila bränslen
samt i en grön obligationsfond.

Risker
Det finns risk att leverantörer inte följer Visions riktlinjer. Skulle
det upptäckas är det Visions ansvar att kräva att leverantören
vidtar åtgärder. Om leverantören inte följer kraven, ska Vision
byta leverantör. Ytterligare en risk är att anställda inte känner till
policyn, samt att vi brister i uppföljningen. Under 2018 påbörjades arbetet med ett tydligare uppföljningssystem och ett 100-tal
leverantörer kontaktades för att säkerställa att de uppfyller Visions
krav. Risken att inom vissa branscher inte hitta leverantörer med
tillräckligt god kvalitet, hanteras genom att Vision uppmuntrar och
vägleder leverantörer som vill skaffa kollektivavtal. Även denna
process behöver förtydligas inom Vision.
De risker som finns i kapitalförvaltningen begränsas framför allt
av de regler som förbundsstyrelsen fastställt i Visions placeringspolicy. Det är risk för värdenedgång, likviditetsrisk och kreditrisk
vilka framför allt hanteras genom begränsningar i att placera större
andelar av kapitalet i enskilda bolag. En annan risk är att Vision
investerar i bolag som inte uppfyller Visions krav på hållbarhet och
ansvar. För att begränsa denna risk så genomför en extern part en
screening av innehavet en gång per år.

Möjligheter
Genom att följa upp att alla anställda känner till policyn kring
inköp och kräver in blanketten från leverantörer kan Vision öka
andra företags medvetenhet om hållbarhetsfrågor och påverka
deras arbete att bli mer hållbart, samt att företagens anställda får
schysta arbetsvillkor. Det finns möjlighet att utöka krav på leverantörer så de gäller även underleverantörer.

Nyckeltal
Den andel av Visions totala värdepappersinnehav som står i strid
med Visions kriterier för hållbarhet och ansvar i kapitalförvaltningen bedömdes 2018 att uppgå till 0,64 procent av marknadsvärdet. Det är en ökning jämfört med år 2017, där motsvarande andel
var 0,26 procent. Denna ökning beror bland annat på de skärpta
kriterierna för fossila bränslen som beskrivits i ovan under ”resultat av policyer”.
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Januari 2018
skärptes Visions
placeringspolicy.

Visions internationella samarbete
Vision verkar för ett schyst arbetsliv. Inte bara i Sverige utan i hela världen. Genom sina medlemsavgifter stödjer Visions
medlemmar olika projekt för att hjälpa våra systerfackförbund att kämpa för mänskliga rättigheter även i andra länder.
I Sverige är det en självklarhet att få vara med i facket. Men i en del andra länder förföljs, fängslas och dödas människor på
grund av sitt fackliga engagemang. Vision stödjer därför fackförbund för offentliganställda i andra länder genom ekonomisk
hjälp, utbildning och rådgivning. Det är vårt sätt att bidra till schysta villkor för människor i hela världen. Samtidigt får vi lära
oss mycket av våra kollegor i andra länder i ett ömsesidigt utbyte.
Under 2018 har Vision stöttat sex fackliga utvecklingsprojekt i Honduras,
Paraguay, Swaziland och Egypten samt ett klimat- och migrantprojekt
tillsammans med de andra svenska förbunden. Året var det första av två i
projektperioden och har möjlighet att förlängas till 2022.

Världsfacket ITUC har under de senaste fem åren producerat ett
Globalt rättighetsindex – The Global Rights Index – som mäter
i vilken utsträckning fackliga rättigheter respekteras runt om i världen. Huvudbudskapet i 2018 års rättighetsindex var att det demokratiska utrymmet för fackliga organisationer verka krympa och
att det krymper oroväckande mycket och snabbt.
Fackligt aktiva personer i världen är utsatta på en mängd
olika sätt. De mest extrema är genom våld och i värsta fall mord.
Rättighetsi ndex visar att antalet länder där arbetstagare utsatts för
mord, fysiskt våld och hot ökade från 36 till 65 länder mellan 2015
och 2018. I nio länder mördades fackligt aktiva under året. Enbart i
Colombia mördades 19 fackligt aktiva personer under år 2018.
I det årliga indexet presenteras även de tio sämsta länderna att
vara arbetare i. I två av länderna som förekommer på listan, Egypten och Turkiet, har Vision projekt eller arbetar på andra sätt, till
exempel genom Visions solidaritetsfond. I båda länderna fängslas
fackligt aktiva och andra företrädare för civilsamhället. Tidigare
ingick även Tunisien i Egypten-projektet, men där har situationen
förbättrats så pass mycket att de lämnat projektet.

6

fackliga utvecklingsprojekt
har Vision stöttat
under 2018.

International Trade Union Confederation, ITUC, är världens största fackliga
organisation och samlar olika fackförbund över hela världen. Dess mål är att
lyfta och försvara arbetares rättigheter
och intressen genom internationellt
samarbete och påverkan på bland annat FN, WTO, Världsbanken och ILO.

De tio farligaste länderna för
fackligt aktiva
Algeriet
Bangladesh
Turkiet
Guatemala
Kazakstan
Kambodja
Egypten
Filipinerna
Colombia
Saudiarabien

Inga rättigheter, ingen fungerande lag

Upprepade brott mot rättigheter

Inga rättigheter

Brott mot rättigheter förekommer

Systematiska brott mot rättigheter

Inga uppgifter

Regelbundna brott mot rättigheter
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Situationen i Egypten
Vision har i flera sammanhang särskilt uppmärksammat Egypten,
där vi samarbetar och stödjer de nya fackförbund som uppkom
i samband med den arabiska våren. Dessa fack har inte gjort sig
beroende av regimen på det sätt som de äldre facken gjort. De
tillåts därför inte att registrera sig som fackförbund, vilket är en
nödvändighet för dem för att kunna verka fullt ut. I samband med
ett fackmöte under hösten 2017 arresterades nio fackföreträdare
från våra samarbetsfack och hölls i arrest i flera veckor. Övriga på
mötet fick bland annat sina pass kopierade.
Genom att rikta insatserna mot Egypten hoppas Vision nå framsteg även här. Eftersom situationen i Egypten vad gäller fackliga
rättigheter har försämrats, syftar projektet till att bygga upp en ny
modell av facklig organisering där fackets motståndskraft ökar och
det skapas förutsättningar att agera för fackliga rättigheter.
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Motverkande
av korruption
Policyer och riktlinjer
Riktlinjer för inköp och upphandling av
varor och tjänster
Riktlinjer för uthyrning av lägenheter
i Visions fastigheter
Visions placeringspolicy
Delegations- och attestordning

Beskrivning av hållbarhetsfrågan
Frågor kopplade till antikorruption är väsentliga för Vision, både
inom den egna verksamheten och ute på medlemmarnas arbets
platser. Vision är ständigt medvetna om frågan och arbetar för att
motverka alla former av korruption, vi har dock begränsade möjligheter att inhämta data i frågan utanför den egna verksamheten.
De områden inom den egna verksamheten som är särskilt viktiga
att vara uppmärksam på och minimera risker för förekomst av
korruption är alla former av inköpsverksamhet, rekryteringar
samt uthyrning av lägenheter. Vision är en Fair Union och ingår i
flera internationella samarbeten som arbetar för en bättre och mer
hållbar värld.

Policyer och efterlevnad
Vision har flertalet riktlinjer och policys som används i arbetet
mot korruption. De olika riktlinjerna har en tydlig delegationsordning, beskriven i en delegations- och attestordning från 2016.
Riktlinjer för inköp och upphandling
av varor och tjänster
När Vision upphandlar varor och tjänster ska det göras på ett
affärsmässigt, objektivt, effektivt och etiskt sätt. Rätt kvalitet,
snarare än högsta kvalitet är viktigast. Inköp och upphandling ska
präglas av ett totalkostnadstänk. Som huvudregel bör minst två–
tre offerter inhämtas och kraven på anbudet ska vara utformade
så att utvärderingen av anbuden tydligt gör klart vilken som är
förmånligast ur totalkostnadssynpunkt. Varken jävsförhållande
eller ekonomiskt intresse får föreligga mellan den som genomför
inköp/upphandlingen eller sluter/tecknar avtal för Vision och
den leverantör som säljer varan/ tjänsten. Avtalsslutande görs i
enlighet med delegations- och attestförordningen. Firma tecknas
av förbundsordförande, vice ordföranden, kanslichef, biträdande
kanslichef samt administrativ chef, två i förening. Samtliga avtal
ska efter godkännande av ansvarig chef skickas till administrativ
chef för undertecknande. Åtagande för Vision av större betyden-
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het, eller med lång bindningstid, beslutas av förbundsstyrelsen.
Med avtal avses här såväl muntliga som skriftliga. Riktlinjer för
upphandling gäller vid inköp av varor/ tjänster för 250 000 kr och
mer. Vid ringa inköp bör reglerna iakttas med förnuft utifrån ett
praktiskt perspektiv. Vision behöver utveckla ett bättre system
för uppföljning och kontroll av att våra upphandlade leverantörer
följer denna policy, liksom hur vi registrerar att de följer kraven.
Många har antagligen inte skrivit under blanketten separat, eftersom kraven på blanketten ändå ingår i upphandlingsunderlaget.
Riktlinjer för uthyrning av lägenheter i Visions fastigheter
Vision äger ett antal hyresfastigheter i centrala Stockholm där en
del lägenheter används som övernattningslägenheter åt styrelse och
personal, och övriga lägenheter går till Stockholms stads bostadsförmedling. I riktlinjerna klargörs att anställda som flyttar till
Stockholm på grund av arbetet och som är i behov av en lägenhet,
har möjlighet att få hyra en lägenhet av Vision i två år. Under den
här tiden förväntas den anställde skaffa eget boende i Stockholm.
Anställda som bor i Stockholm har också möjlighet att ansöka
om en tillfällig lägenhet (max 1 år), om särskilda personliga skäl
föreligger.

Resultat av policyer
Vid större upphandlingar av exempelvis PR-byråer och olika
teknikföretag, har riktlinjerna använts framgångsrikt. Företag
som inte haft kollektivavtal har tecknat sådana för att kunna delta
i Visions upphandlingar. Anställda på Vision kan inte få några
varaktiga fördelar på Stockholms bostadsmarknad jämfört med
andra bostadssökande. Riktlinjerna omöjliggör även användande
av hyreskontrakt i otillbörliga syften.

Risker
Risker med upphandling och inköp är jäv och ekonomiskt intresse
mellan den som förhandlar och skriver avtal. Med riktlinjer och
policys för inköp samt en delegationsordning arbetar Vision för att
risken minimeras. Bostadsbristen i Stockholm är väl känd. För att
Visions fastighetsbestånd inte ska utnyttjas oetiskt genom exempelvis oreglerade andrahandsuthyrningar, finns upparbetade system
för uppföljning. Vid misstanke om uthyrning gör vår underleverantör kontroll i fastighetsregister och liknande för att kontrollera vem
som är skriven på adressen och vem som får post dit.

Nyckeltal
Vision har begränsade möjligheter att inhämta data i frågan anti
korruption utanför den egna verksamheten. Den egna verksamhetens
konsekvenser i frågan antikorruption bedöms vara begränsade.
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Delegationsordningen
fastställd 2016.
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Miljö

År 2009 blev
Vision Sveriges första
miljödiplomerade
fackförbund.

Policyer och riktlinjer
Riktlinjer för inköp och upphandling
av varor och tjänster
Blankett ”Visions krav på leverantörer”
Riktlinjer för resor och hotell
Schyst matbord på konferenser och utbildningar
Miljöutredning
Miljöpolicy

Beskrivning av hållbarhetsfrågan
Vision vill bidra till en hållbar planet, utveckling och värld. Därför
har vi ett aktivt och långtgående miljöarbete som årligen revideras
enligt standarden Svensk Miljöbas. En ansvarig kontaktperson
finns på varje center i landet och varje funktion som ledning/stab,
serviceenheten och fastighetsgruppen. Miljöarbetet leds av miljösamordnaren, och hela verksamheten är involverad. Som en del
av introduktionen av nyanställda ingår en miljöutbildning. Vision
är en organisation med relativt begränsad miljöpåverkan, och frågorna värderades lägre än övriga områden i väsentlighetsanalysen.
Samtidigt är miljöfrågorna en profilfråga för organisationen, och
viktig inom förvaltning av Visions fastighetsinnehav som utgör en
del av Visions kapitalförvaltning.
År 2009 blev Vision Sveriges första miljödiplomerade fackför-
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bund, och vi utmanar ständigt oss själva att minska vår miljö- och
klimatpåverkan. Miljöfrågorna bedöms dock inte ha lika stor
påverkan på Visions möjlighet att bedriva medlemsarbetet som
exempelvis sociala förhållanden. Redan 2008 genomförde Vision
en miljöutredning, som uppdateras årligen. Syftet med utredningen
är att avgöra inom vilka miljöområden Vision har störst påverkan,
och var det är prioriterat att utforma miljömål. Vision främsta
miljöpåverkan finns inom fem områden: utbildning, kompetens och
information, energiförbrukning, transporter, inköp samt avfall. I
väsentlighetsanalysen till denna hållbarhetsrapport ställdes Visions
verksamhet mot fem påverkansområden: material, utsläpp av
växthusgaser, energi, avfall och vatten. Vi använder dessa rubriker i
redovisningen. Vi redovisar inte vatten då denna punkt inte är relevant för verksamheten. Inga riktlinjer eller beslut finns heller kring
vatten. I vår miljödiplomering ingår från och med år 2018 att alla
avvikelser från gällande riktlinjer inom miljöområdet, ska följas
upp och rapporteras in av ansvarig chef.

Material/Inköp
Policyer och efterlevnad
I Visions blankett krav på leverantörer, och riktlinjer för inköp och
upphandling av varor och tjänster ingår kravet att leverantören har en
miljöpolicy och ett aktivt miljöarbete. Ekonomienheten hanterar
registrering av underskrivna blanketter så att det kan följas i
systemet vilka leverantörer som skrivit under blanketten ”Visions
krav på leverantörer” och här kan det även tas ut sammanställningar. Den/de personer som tecknat avtal med respektive
leverantör har ansvaret för att policyn efterlevs. Under år 2018
anlitades 1390 olika leverantörer, allt från ett enstaka inköp till
upphandlade leverantörer. Av 1390 leverantörer uppger 294 att de
uppfyller kraven. Väldigt många har inte svarat. Uppföljningen
av krav på leverantörerna är brådskande för organisationen att
arbeta vidare med.
Vid inköp och upphandling ska Vision välja produkter och
tjänster som tar miljömässig, social och etisk hänsyn. I första
hand ska Fairtrade-märkta produkter köpas in, i andra hand ska
de vara miljömärkta, ha en tredjeparts-miljömärkning och följa
Visions miljöpolicy. Alla medarbetare som köper in produkter
ansvarar för att de är miljömärkta enligt Visions krav. Ingen systematisk uppföljning av inköpspolicyns miljödelar sker. Generellt
sett jobbar Vision förebyggande med denna fråga, det vill säga
att hålla policyn för inköp och upphandling känd inom kansliet.
Det ingår bland annat i introduktionen av nya medarbetare att de
ska gå igenom Visions policy och riktlinjer på olika områden. Om
någon i organisationen uppmärksammar att produkter som inte
uppfyller kraven köps in, påtalas detta och åtgärdas inför kommande inköp. Kansliet har inget centralt upphandlingsstöd och
följer därför inte systematiskt upp alla större inköp. Den enhet
som köper in varan/tjänsten ansvarar för att upphandling skett i
enlighet med riktlinjerna.
Resultat av policyer
Vision anlitar troligtvis i större utsträckning än tidigare leverantörer
som uppfyller Visions krav och vi köper till stor del in miljömärkta
produkter. Att vi upphandlar vid större inköp innebär troligtvis också att vi får bättre kvalitet på våra inköp av produkter och tjänster.
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Risker
En risk är att leverantörer fyller i Visions kravblankett men inte
följer kraven. Det finns också en viss risk i kravställandet då det
utesluter vissa företag med en bra produkt eller tjänst med schysta
arbetsvillkor som dock inte har möjlighet att teckna kollektivavtal.
Det innebär en risk att vi ibland behöver nöja oss med sämre kvalitet på produkter eller tjänster. Ytterligare en risk är att medarbetare inom organisationen inte känner till vår policy, och att inköp
därför sker som inte följer policyn. Inköp och upphandlingar sker
i en stor del av organisationen och en risk är att vi inte har ett centralt stöd i dessa processer. Det kan leda till att kostnadsnivå och
kvalitet i avtalen kan bli försämrad. Det leder också till bristande
uppföljning av policyn.
Möjligheter
Vision kan påverka leverantörer i Sverige att skaffa kollektivavtal
och skapa ett bättre arbetsliv för sina anställda. Vi har möjlighet
att bli ännu bättre genom att skapa ett bättre uppföljningssystem
av de leverantörer som har skrivit under vår blankett. Blanketten
skulle även behöva kompletteras med information om vad som sker
om kraven inte följs, och en systematisk uppföljning.

Utsläpp av växthusgaser
Vision har en rese- och hotellpolicy och en matpolicy kallad Schyst
matbord. Vi mäter våra utsläpp och klimatkompenserar för de vi
inte lyckats undvika.
Policyer och efterlevnad
Riktlinjerna gäller för medlemmar, förtroendevalda och anställda.
Resor ska endast göras om det följer av uppdraget och om alternativ till resan (till exempel Skypemöte, videokonferens eller telefon)
inte är möjligt. De resor vi gör ska skapa rätt förutsättningar för
verksamheten och ge en bra balans mellan arbete och fritid. I policyn finns val av färdmedel definierade för resor mellan olika städer
såväl som lokalresor. Flyg är endast aktuellt om resan är längre
än 50 mil. Alla anställda som regelbundet kör bil i tjänsten går en
utbildning i miljömedveten körning, så kallad eco-driving för att
minimera onödiga utsläpp. I de fall avvikelser behöver göras från
resepolicyn ska detta alltid överenskommas med ansvarig chef eller
motsvarande. Miljösamordnarna på Vision får information från
de resebyråer och center som bokar flyg- och tågresor för Vision,
kring vilka avvikelser som funnits under året. Vi följer årligen hur
många resor som skett under 500 km och vi kan se en minskning
Maten är bland de viktigaste vardagsvalen vi kan göra för klimatet. Vision erbjuder därför ett Schyst matbord när vi träffas på konferenser och utbildningar. Genom vårt Schysta matbord försöker
vi påverka och underlätta för våra medlemmar och tjänstepersoner
att för klimatets skull äta mindre kött. Policyn innebär att:
En av måltiderna ska vara vegetarisk för alla om
konferensen är längre än en dag.
Bordsvatten som serveras ska vara kranvatten,
aldrig flaskvatten.
Om det serveras fisk får den inte ha rött ljus i
Världsnaturfondens Fiskguide.
Fairtrade-märkt kaffe och te ska efterfrågas.
Ekologisk frukt ska efterfrågas.
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Vi har även tagit fram en FAQ som beskriver varför det är bra för
miljön att äta mer vegetariskt.
Visions klimatfotavtryck
Som ett led att minska Visions klimatpåverkan, mäter vi våra
utsläpp samtidigt som vi gör åtgärder för att minska dem. Vi har
länge mätt och klimatkompenserat för utsläppen orsakade av tågoch bilresor. Under senare år har vi dock mätt allt fler verksamhetsområden, för att få ökad kontroll och kunna arbeta strategiskt
med utsläppsminskningar.
Klimatkompensation är inte oomstritt och kritik förekommer,
främst över att klimatkompensation inte får ersätta en plan för
minskning av utsläppen. Men även brist på kontroll och hur man
säkerställer att pengarna verkligen används till det avsedda, förekommer. Vision klimatkompenserar genom konsultföretaget U&W
och deras initiativ ZeroMission.
Projektet vi hittills klimatkompenserar i är trädplantering i
Mexiko. Träd binder koldioxid när de växer, varför trädplantering
är en bra metod för att klimatkompensera. Projektet i Mexiko
medverkar också till att skapa högre levnadsstandard för lokalbefolkningen.
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varv runt jorden, så långt
åkte Visions anställda och
förtroendevalda med
tåg under 2018.

Resultat av policyer
Anställda och förtroendevalda inom Vision åker mest tåg inom
Sverige, totalt under år 2018 blev det 1 526 142 km eller 38 varv runt
jorden! Vi arbetar för att minska flygandet på korta sträckor och
försöker jobba mot fler digitala mötesplatser för att undvika onödiga
koldioxidutsläpp. Ett stort projekt som drog igång 2017 och fortsatt
under 2018 är ”Framtidens arbetsplats”. Ett projekt där organisationen bland annat ser över digitala möjligheter för ökad effektivitet och
minskat onödigt resande, se sidan 15.
Schyst matbord används varje gång en tjänsteperson i förbundet
eller en förtroendevald i organisationen anordnar event och träffar.
Varje konferensställe som används får intyga att kraven från Schyst
matbord uppfylls innan de anlitas. I de fall det inte följs väljer
Vision att påpeka detta och avsluta samarbetet med respektive konferensställe, restaurang eller annan verksamhet som påverkas. Policyn har bidragit till att det äts mer vegetariskt i förbundet. Delar
av verksamheten har tagit beslut att bjuda på vegetarisk kost i ännu
högre utsträckning än enligt policyn. Inom studentverksamheten
har exempelvis beslut fattats att inga pengar från budget ska gå
till kött. När möten och utbildningar med studentinformatörerna
anordnas äter studentverksamheten alltid vegetariskt. Detsamma
gäller när de anordnar frukostföreläsningar eller sponsrar lunch till
event för Visions studentmedlemmar. Fika till mässor och event är
fair trade-märkt och både mjölk och havremjölk serveras.
Risker
Det finns en risk i att ny personal och medlemmar inte informeras
om våra riktlinjer, vilket också bidrar till att de inte följs. Vi behöver
aktivt jobba med engagemang för frågorna så att de prioriteras av alla
i förbundet, så att alla ser sitt bidrag och riktlinjerna blir en självklarhet att följa. Policyn kring vegetarisk mat är inte okomplicerad
och en risk är att personer känner sig påhoppade och ifrågasatta på
grund av kostval. Det är därför viktigt att påpeka att policyn rör den
mat som förbundet bjuder på, att det handlar om vår ställning som
Fair Union, och var och en naturligtvis är fri att välja själv utöver de
måltider Vision bjuder på.
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Miljöcertifierat förbundsmöte
Visions förbundsmöte 2018 tilldelades
miljödiplom enligt Svensk Miljöbas
Eventdiplomering. Detta innebar att
Vision inför eventet genomförde en rad
åtgärder för att mötet skulle få en så
liten negativ miljöpåverkan som möjligt. Minst 75 procent av de praktiska
åtgärderna behövde uppfyllas för att
eventet skulle bli miljödiplomerat.
Av 42 relevanta, praktiska åtgärder
bedömdes 41genomförda, vilket gav
oss ett resultat på hela 97,6 procent.

Möjligheter
Genom att mäta allt fler av våra utsläpp och bryta ner dem på
olika delar i verksamheten, kommer vi lättare kunna visualisera
vilka förändringar som behöver göras. Genom att satsa på digitala
mötesalternativ, kan Vision ännu mer minska utsläppen från flyg,
bil och andra transporter. Vi kan även utöka vår resepolicy så att
tåg gäller istället för flyg på resor även överstigande 500 km. Ytterligare en möjlighet är att fortsätta bidra till minskad köttkonsumtion i samhället genom att sluta bjuda på kött överhuvudtaget inom
förbundets hela verksamhet. Detta skulle bidra till både mindre
koldioxidutsläpp, och en minskad efterfrågan på kött hos våra leverantörer som i sin tur skulle bli än bättre på att laga vegetarisk mat.
Nyckeltal
År 2018 var Visions klimatfotavtryck 1329 ton CO2e. De områden
vi mätte var: Energiförbrukning, fjärrvärme, resor (med tåg, flyg
samt bil och våra mobila center), påverkan av mat, utskrifter, avfall
samt tryck av våra tidningar Tidningen Vision och Chefen i Fokus.
Visions utsläpp från resor med flyg som understeg 500 kilometer
år 2018 var 46 ton CO2e (133 522 km). År 2017 var dessa resor orsak
till 55 ton CO2e (159 526 km). Siffran innefattar resor gjorda av
kanslianställda, förtroendevalda och styrelse.

Energi
Policyer och efterlevnad
I Visions miljöpolicy står: ”Vi strävar efter att minska vår energi
användning. Vi strävar efter att använda el från förnyelsebara
energikällor”. Vision äger tio fastigheter i Stockholm, samt 24
semesterstugor/lägenheter för uthyrning. Vår fastighetsavdelning arbetar aktivt med att minska vår elförbrukning i samtliga
fastigheter. Exempelvis så sänker vi värmen i de stugor som Vision
förvaltar när de inte används och arbetar med energieffektivisering
i alla fastigheter. Under 2018-2019 installeras luftvärmepumpar i
stugorna, som tidigare uppvärmts med direktverkande el.
Resultat av policyer
Ett viktigt arbete under 2018 har varit att förbereda förbundshusets
evakuering och den kommande renoveringen av förbundshuset i
Stockholm. Två externa miljökonsulter ingår i projekteringsgruppen för att säkerställa en miljömässigt varsam renovering, samt
så småningom ett energieffektivt och miljömässigt hållbart nytt
förbundshus.
Risker
Om inte arbetet ständigt följs upp så kan dels fastigheter bli föråldrade eller på något sätt gå sönder vilket kan bidra till att energianvändningen ökar. I Visions miljöarbete följer vi årligen upp hur
mycket respektive fastighet släppt ut.
Möjligheter
Det kommer hela tiden nya sätt att spara in på sin elförbrukning.
Det gäller att Vision hänger med i utvecklingen och att vi är öppna
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Vi strävar
efter att minska
avfallsmängden genom
källsortering, återvinning och återanvändning så långt det är
möjligt.

för att testa nya energisparsätt samt att energifrågan inkluderas vid
renoveringar och dylikt. I arbetet med Framtidens arbetsplats finns
stora miljövinster att göra när det nya förbundshuset planeras.

Avfall
Policyer och efterlevnad
”Vi strävar efter att minska avfallsmängden genom källsortering,
återvinning och återanvändning så långt det är möjligt” (ur Visions
miljöpolicy). Ju mer vi sorterar desto mer bidrar vi till ett hållbart
klimat och återanvändning. Vision har ett aktivt avfallshanterings
arbete. I förbundshuset i Stockholm sorteras allt avfall på varje
våning i elva olika kärl. På våra sju center runt om i landet sköts
avfallshanteringen av fastighetsvärden och möjligheten till sortering varierar stort på olika platser. Miljökontaktpersonerna på
centren arbetar för att påverka våra fastighetsägare att bli ännu
bättre på att erbjuda sortering. I de fall det är svårt så åker personalen i vissa fall själva och sorterar på andra ställen än arbetsplatsen.
Resultat av policyer
Sedan Vision aktivt har börjat arbeta med avfallshantering har
vi givetvis blivit bättre på att sortera. Vi har också blivit en bättre
kravställare på att våra hyresvärdar ska tillgodose oss med ett sorteringssystem som motsvarar våra f örväntningar. Detta bidrar även
till att andra eventuella hyresgäster i samma fastighet får möjlighet
till en bättre sortering.
Risker
Den största risken är att anställda inte sorterar rätt, eller upplever sig inte ha tid att ta reda på var de olika förpackningarna ska
sorteras.
I hela samhället finns en föreställning om att sortering är komplicerat och kanske inte ens leder någonstans. En risk kan vara att
anställda på Vision har denna syn och det är viktigt att kontinuerligt utbilda på området. Om vi sorterar i fel kärl finns en risk
att Vision kan få betala straffavgift för det. Felsorteringar som vi
upptäcker tar vi tag i direkt och informerar om hur personalen ska
sortera.
Möjligheter
Vi kan sortera mer och i fler fraktioner. En stor vinst skulle även
komma om personalen i större utsträckning än idag gick ut och
åt lunch istället för att köpa med sig mat och äta på kontoret.
Det skulle bidra till mindre engångsförpackningar och sopor för
Vision.
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Sammanfattning
Visions Agenda: schysta arbetsvillkor,
ökad jämlik- och jämställdhet och
minskad klimatpåverkan!
Visions kärnfrågor som fackförbund handlar om social hållbarhet.
Alla hållbarhetsaspekter är dock viktiga för oss som Fair Union,
och vi har både kraft och storlek att påverka utanför oss själva.
När vi nu presenterar vår andra hållbarhetsredovisning, kan vi
konstatera både att vårt hållbarhetsarbete är en bit på väg och att
vi behöver jobba vidare. Internt i kansliorganisationen, utåt för
att sprida och inspirera våra medlemmar och förtroendevalda i
hela landet, och externt mot intressenter och omvärld. Vision och
hela fackföreningsrörelsen har en viktig roll att spela för att uppnå
målen inom Agenda 2030 – världens gemensamma handlingsplan
för hållbar utveckling.
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