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Annika 
Strandhäll om 
året som har 
gått
Annika Strandhäll tillträdde som ny för-
bundsordförande i en oerhört hektisk tid: 
75-årsjubileum, avtalsrörelse och – inte minst 
– namnbyte. Hon blickar tillbaka på sin första 
tid i den nya rollen och avslöjar vad hon öns-
kar sig av år 2012.

Du tillträdde som ordförande 2011, hur 
har första tiden varit?

– Den har varit enormt spännande! Jag till-
trädde i juni som den sista förbundsordföran-
den i SKTF, och blev efter semestrarna den 
första förbundsordföranden i Vision. Hösten 
har varit arbetsfylld, med 75-årsjubileum, 
namnbyte och avtalsrörelse. Det har varit en 
speciell tid för förbundet, och inte minst för 
mig i den här rollen. 

Vilka händelser har satt störst avtryck 
hittills?

– 75-årsjubileumet då vi samlade 900 förtro-
endevalda och anställda och dessutom bytte 
namn på förbundet. Att vi efter det träffade 
100 000 medlemmar och potentiella med-
lemmar över hela landet inom loppet av två 
månader var helt otroligt. Detta bidrog till att 
vi vände trenden med en vikande medlems-
utveckling och blev en växande organisation. 

Vilka frågor tycker du är de viktigaste för 
Vision att arbeta med?

– Jämställdheten och de strukturella löne-
skillnaderna mellan sektorer är väldigt vik-
tiga frågor. Jag vet att detta påverkar våra 
medlemmars situationer och lönelägen ra-
dikalt på arbetsplatser. Jag är också mycket 
besjälad av antidiskrimineringsarbete på olika 
sätt, i avtalsrörelsen har vi med ett yrkande 
om att teckna ett antidiskrimineringsavtal. 
Att öka möjligheterna för människor att ta 
plats i arbetslivet är en hjärtefråga för mig. En 
annan viktig, och högst aktuell, fråga är den 
som handlar om den stora generationsväxling 
som kommun- och landstingssektorn är inne 
i, där många äldre ska lämna arbetslivet och 
många unga ska komma in. För att konkur-

”Vi måste fortsätta 
att vara modiga”
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rera om den välutbildade arbetskraften är det 
också viktigt att man som arbetsgivare förstår 
att man måste erbjuda bra villkor. Förhopp-
ningsvis ska vi kunna bidra med kreativa idéer 
och förslag i det arbetet.

Under förra året bytte förbundet namn 
från SKTF till Vision, vad betyder detta 
för verksamheten?

– Det betyder jättemycket. Det som är viktigt 
att poängtera är att namnbytet är ett resultat 
av ett gediget förändrings- och förnyelsearbete 
i hela organisationen. Det handlar också om 
en förändring av det fackliga företrädarska-
pet: Att arbeta proaktivt med dialogen som 
verktyg och att vara mer ute på arbetsplat-
serna bland medlemmarna.

Varför behövde förbundet ett nytt namn?

– Vi hade vuxit ur namnet SKTF, vi organise-
rar sedan länge inte bara kommunaltjänste-
män. En tredjedel av våra medlemmar finns 
i den privata sektorn och inom kyrkan och av 
den anledningen var ett namnbyte nödvän-
digt. Men, att välja det modiga namnet Vision 
hade inte varit möjligt för fem år sedan, innan 
vi hade förändrat så mycket som vi nu har 
gjort gällande inställningen till det fackliga 
arbetet. Ett av de bekymmer som vi, tillsam-
mans med många andra fackliga organisatio-
ner, har haft är att vi hade stagnerat i vår form 
och glömt bort att vi är en rörelse – och att vi 
måste vara en rörelse – för att utvecklas i takt 
med arbetsmarknaden. Till viss del handlar 
det om förnyelse och till viss del handlar det 
om att gå tillbaka till det som fackligt arbete 
ursprungligen handlar om.  

Förbundet fyllde 75 år förra året, vilka är 
de största skillnaderna i verksamheterna 
då och nu?

– Det är en otrolig skillnad, förstås. Men om 
man tittar på embryot SKTF för 75 år sedan 
handlar det mycket om ett fokus på organise-
ring av arbetsplatser, att bygga upp det fack-
liga arbetet och att skaffa sig möjligheter att 
påverka och ta tillvara på medlemskraften. 
Förhoppningen är att Vision i dag är mer likt 
den livskraftiga rörelse som startades 1936, än 
vad SKTF årgång 1985 var. Av naturliga skäl, 
i samband med de arbetsrättsliga lagstiftning-

arna i slutet på 1970-talet och den offentliga 
sektorns kraftiga tillväxt, gick vi in i en för-
valtningsfas. Med Vision vill vi ta med oss kär-
nan i det fackliga arbetet och vidareutveckla 
och individanpassa medlemserbjudandet. 

Hur kan Vision se till att vara ett själv-
klart val i en tid då allt färre unga väljer 
att gå med i facket?

– Vi måste se till hur arbetsmarknaden ser ut i 
dag och det är viktigt att få med oss alla unga. 
Satsningen på ”ofasta jobb”, att synliggöra 
och arbeta med ungas villkor på arbetsmark-
naden, är jätteviktig. En annan är att bjuda in 
de unga i det fackliga arbetet. Vi har ett mål 
om att redan under 2012 ha 30 procent under 
35 år i våra styrelser. Vad gäller det interna 
fackliga arbetet vill vi öppna upp för andra 
typer av engagemang, som inte nödvändigtvis 
handlar om att axla en kassörs- eller sekrete-
rarroll i styrelsen. Vi vill göra det enklare att 
gå in i en fråga under en kortare tid och på 
så vis bredda verksamheten och göra den mer 
intressant. 

På vilket sätt har omvärlden märkts av i 
Visions arbete under året?

– Den situation som uppstod i höstas inom 
äldreomsorgen, med Carema som exempel, 
påverkade oss. Vi hade kontakter med våra 
chefsmedlemmar angående deras förutsätt-
ningar och kvalitetsfrågor. Den finansiella 
situationen i Europa har förstås också märkts 
jättemycket i framförallt vårt internationella 
arbete. Det mest oroväckande i det samman-
hanget är de oacceptabla inskränkningarna i 
fackliga fri- och rättigheter, i vissa länder har 
man gått så långt att man fängslar fackliga 
företrädare. Fackliga framgångar som har ta-
git många år att arbeta fram raseras med ett 
penndrag.

Vad hoppas du på inför 2012?

– Jag hoppas att vi i avtalsrörelsen tar steg 
framåt vad gäller de strukturella löneskillna-
derna. Jag hoppas också att vi som organisa-
tion fortsätter att vara modiga och att vi gör 
det krävs för att fortsätta utvecklas. 
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Mål 2012
1. Vi är det självklara valet för akademiker, unga och nyanställda.
2. Vi har nöjda och stolta medlemmar som upplever en god dialog med förtroendevalda.
3. Fler deltar i vårt fackliga arbete och gör det genom nya arbetssätt och arbetsformer.
4. Vi har stolta och glada förtroendevalda som utvecklas och brinner för uppdraget.
5. Vi är synliga på arbetsplatser, universitet och högskolor och i media.
6. Vi är tydliga och modiga, vi berör och ligger steget före.
7. Yrkesfrågorna är mer i fokus i vårt fackliga arbete.

En viktig utgångspunkt för att nå målen är att ta makten över den fackliga tiden.

Nio åtgärder för att nå 2012-målen
1. Alla nyanställda inom vårt organisationsområde ska få erbjudande att gå med!     

Vi riggar det fackliga arbetet så det blir möjligt. 
2. Engagera fler ambassadörer för Vision. Skapa förutsättningar för engagerade med-

lemmar att jobba med enstaka frågor och otraditionella uppdrag.
3. Återerövra fikaborden – mer tid bland medlemmarna!
4. Ta ansvar för vår generationsväxling. Inriktningen är att 30 procent av ledamöterna i 

styrelserna ska vara under 35 år från och med 2012. 
5. Det ska vara möjligt att förena fackliga uppdrag med en yrkeskarriär. Rekommenda-

tionen är att från och med 2012 ska inga nya förtroendevalda ha uppdrag på heltid. 
6. Återupprätta vertikaliteten i styrelserna och stärka representativiteten. 
7. Nytt namn på förbundet som är relevant också för våra framtida medlemmar och 

som manifesterar det vi vill vara. 
8. Starta en intern samarbetsexplosion där vår gemensamma styrka används för att 

skapa största nytta för våra medlemmar. 
9. Ny facklig politisk position. Det är vad vi säger, vad vi gör och våra resultat som 

räknas.  
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Förbunds- 
styrelsen:
Under 2011 blev Vision ett 
fackförbund som växer, vad 
tror du att det beror på?

Anders Blom

– Jag tror att anledningen till att vi ökar är 
att vi sedan 2007 har arbetat med att ändra 
vårt innehåll och tilltal, utan att på något sätt 
lämna våra fackliga värden. Ett konstruktivt 
arbete med en doft av framtid och ett arbete 
som också är väl förankrat i våra led av en-
gagerande förtroendevalda. Vi har tillsam-
mans skapat en gemensam målbild och för-
ändringen har inte varit hotfull, utan fylld av 
möjligheter. Det är de möjligheterna som vi 
nu skördar frukterna av. En av möjligheterna 
är ju självklart vårt nya namn och det nya till-
talet. Vi har gjort en positionsförflyttning från 
det tunga gråa till en positiv utmaning. Vi har 
alla möjligheter nu och framåt att ta ännu mer 
plats, visa att vi som fackförbundet Vision gör 
skillnad, att vi utmanar och skapar ett intresse 
som resulterar i ett: Jag vill också vara med!

Annica Skoglund

– Att vi har varit modiga och trott på vad vi 
gör! Jag tror att mycket handlar om den resa 
som startades för några år sedan och att vi 
tillsammans inom Vision har vågat hålla i 
vår process. Vi har fattat bra beslut på för-
bundsmötena och dessa driver oss framåt. Vi 
har under många år jobbat med att bli fler, 
vågat ställa frågan till alla, vågat ställa frågan 
till oorganiserade och detta gav resultat nu. 
Vision har blivit synligare i media och – allra 
viktigast – ute på våra arbetsplatser: Vision 
finns där medlemmarna finns. Och, inte 
minst: våra förtroendevalda runt om i Sverige 
har gjort ett fantastiskt jobb!

Martin Persson

– Jag tror att det beror på långt, medvetet 
och modigt förändringsarbete. Namnbytet 
och kampanjen därefter gav en enorm skjuts 
och stolthet bland medlemmar och förtroen-
devalda. Men namnbytet som sådant är bara 
crescendot efter ett långsiktigt förändrings-
arbete. Utan innehåll är ett namnbyte bara 
kosmetika, vilket vårt namnbyte inte var: Vi 
är inte mätta, men har all anledning att känna 
oss stolta. Nu tar vi avstamp mot ett ännu 
bättre år!

Ove Jansson, vice ordförande 

– Grunden för att Vision växer och ökar i 
medlemsantal är att fler får frågan om att 
bli medlem! Vi har skaffat oss många olika 
kanaler för att nå fram med frågan, alltifrån 
enskilda medlemmar till rekryteringsteam. 
Att fler ställer frågan och att fler får frågan 
har alltså gett resultat. En annan viktig faktor 
till framgången är att Vision, förstärkt genom 
namnbytet, blivit mer synligt för medlemmar 
och potentiella medlemmar. Sammantaget så 
börjar vårt gemensamma 2012-arbete att mär-
kas och ge resultat.

Anna-Lena Danielsson

– Att vi växer som fackförbund är så otroligt 
häftigt! Det är något vi alla har jobbat med un-
der lång tid. Att göra positionsförflyttningar 
tar tid, men nu ser vi resultatet. Medlemska-
pets värde är mycket viktigt, alltså vad man får 
för sin medlemsavgift. Vision gör mycket bra 
som vi nu börjar nå ut med. Nu gör vi saker 
istället för att prata om dem och vi försöker 
hela tiden att ha varje medlem i fokus. Hela 
organisationen känner stolthet och medlem-
marna, de förtroendevalda och anställda är 
fantastiska ambassadörer för Vision. Det är 
många som lagt ner mycket tid på att rekry-
tera och nu ser vi resultatet. Det inspirerar till 
nya utmaningar!

Sven-Erik Trulsson

– Orsaken till vår framgång kan nog delvis 
tillskrivas eurokrisen och den osäkerhet den 
medför. Risken för en rejäl recession är fortfa-
rande påtaglig, arbetslösheten är åtta procent 
och dessutom stigande. Tittar vi på ungdoms-
arbetslösheten är siffrorna rentav skrämman-
de! Med det sagt beror vår medgång förstås på 
det fantastiska jobb som vi i Vision har gjort 
under de senaste åren, som kulminerade med 
namnbytet och påföljande kampanj i höstas. 
Vision syns, hörs och uppmärksammas på ett 
härligt sätt – vilket ger en otrolig styrka i re-
kryteringsarbetet.
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Carin Neanro

– Jag tror det finns många svar på frågan, men 
det faktum att vi varit ute på arbetsplatserna 
och träffat många av våra befintliga och bli-
vande medlemmar är nog den allra viktigaste 
delen. Bra medlemserbjudanden tillsammans 
med en nytändning hos de förtroendevalda 
att berätta om vårt nya namn och vad vi job-
bar för har varit avgörande ingredienser i ett 
framgångskoncept. Detta har skapat en glädje 
som spridit sig i och det hjälper när man ska 
rekrytera flera.

Delshad Saleh

– Vi var länge medvetna om att fackliga orga-
nisationer behöver förnyelse. SKTF satte fing-
ret på bristerna och gjorde allt för att komma 
till rätta med dem. En modernisering av för-
bundet, mer medlemsnytta och Fair Union är 
exempel på en rad förändringar som vi har 
arbetat med sedan 2008. Som krona på förny-
elseprocessen satte vi det nya namnet, Vision. 
Detta har inneburit ett nytt sätt kommunicera 
med omvärlden på, vilket jag tror har tilltalat 
många potentiella medlemmar.

Karl-Gustav Forsberg

– SKTF har under många år arbetat aktivt 
med att förändra bilden av hur vi uppfattas av 
medlemmar och presumtiva medlemmar. Jag 
tror att det arbete som förtroendevalda och 
anställda har gjort under dessa år, både lokalt 
och centralt, har varit viktigt för utvecklingen. 
Namnbytet till Vision och nylanseringen av 
förbundet har inte bara resulterat i en med-
lemsökning, utan också i nöjdare medlem-
mar.

Veronica Karlsson

– Att vi är så mycket mer aktiva på arbetsplat-
serna! Vi finns vid fikaborden, ställer frågan 
om medlemskap och så har vi blivit bättre på 
att visa att det gör skillnad att vara medlem i 
Vision. Yrkesfokus, fler intresseförhandlingar, 
ett offensivt medlemserbjudande och struktu-
rerat rekryteringsarbete gör sitt. Jag upplever 
en nyfikenhet på Vision och en enorm stolthet 
i organisationen. Ett medvetet, modigt och ut-
hålligt förändringsarbete har lett fram till det 
här och namnbytet blev verkligen ett avstamp. 
Jag är så imponerad av energin och av allt som 
händer i förbundet. Att organisera nya med-
lemmar är en väldigt viktig uppgift och den 
första byggstenen för att kunna åstadkomma 
förbättringar i arbetslivet. Vi måste fortsätta 
det hårda, roliga arbetet med att fråga, för-
ändra och förbättra.

Maud Gustavsson

– Det målmedvetna förändringsarbetet som 
har pågått i förbundet under en längre tid 
börjar ge frukt. Förtroendevalda och anställda 
har utvecklat sitt arbetssätt i riktningen mot 
att finnas mer ute på arbetsplatserna för att 
föra dialog med befintliga och potentiella 
medlemmar. Vårt mål att vara personliga, in-
spirerande, fair, framgångsrika och initiativ-
rika har lett till att vi syns mer och betraktas 
som en modernare organisation än tidigare. 
Beslutet om de nio åtgärdspunkterna tillsam-
mans med det nya namnet förstärker bilden 
av att vi är något nytt. Efter det att vi blev 
Vision har hela organisationen fokuserat på 
att finnas ute på arbetsplatserna och lansera 
vårt nya förbund och vårt nya varumärke. Min 
slutsats är att det är just synligheten och dialo-
gen på arbetsplatserna som starkt har bidragit 
till våra positiva medlemssiffror 2011.

Mikael Stillman

– I september gick SKTF i graven och i stäl-
let föddes Vision, ett förbund med en helt ny 
grafisk profil och nya marknadsföringsambi-
tioner. Västeråscentret gjorde en storsatsning: 
att besöka alla arbetsplatser i regionen och vi 
kom upp i 10 000 personliga möten! Ombuds-
män tillsammans med förtroendevalda, pre-
cis så som det ska jobbas. Detta var bara ett 
exempel på vad en region i vårt land gjorde, 
och det var väldigt kul att vara med på det 
tåget. Under de månader som var kvar av året 
strömmade det in nya medlemmar. Nu är det 
upp till oss att få in rekryteringsbiten i vårt 
dagliga fackliga arbete. Ska vi kunna möta 
arbetsgivarna på ett bra och starkt sätt måste 
vi vara många, det är ju faktiskt det som allt 
handlar om. 
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Från SKTF till 
Vision
I fjol byttes de fyra bokstäverna SKTF ut mot 
det framåtblickande namnet Vision. Förbun-
det laddades om med modernitet, mer en-
gagemang och ett tydligare medlemsfokus. 
Kanslichefen Therese Svanström Andersson och 
kommunikationschefen Karin Ottosson berät-
tar om resan dit och om hur de ser på fram-
tiden.

När började arbetet med namnbytet och 
hur gick ni tillväga?

Therese: I september 2010 fick vi grönt 
ljus av förbundsmötet att påbörja namnbytes-
resan. Jag och Karin har arbetat tillsammans 
nära förbundsstyrelsen, som har lett proces-
sen, och den 2 september i fjol fick vi vårt nya 
namn – Vision.

Karin: Vi började med en satsning på att få 
in förslag och lanserade en namnsajt på vår 
webbplats. Jag trodde att vi skulle få in någon-
stans runt 400 förslag, men vi fick faktiskt in 
hela 1 200! Och förslagen kom från alla håll, 
från medlemmar, förtroendevalda och andra.

Varför fanns det behov av att byta namn 
och varför vann just bidraget Vision?

Therese: Vi kände att vi hade vuxit ur 
namnet och att organisationen behövde för-
nya sig för att inkludera de nya medlemsgrup-
perna, inom till exempel kyrkan och privata 
bolag. SKTF var för många lika med Sveriges 
kommunaltjänstemannaförbund och efter-
som vi har vuxit utanför ramen för de bokstä-
verna ville vi ha ett namn som tilltalar fler och 
bredare medlemsgrupper.

Karin: Vi behövde förändra oss för att ha 
möjlighet att nå våra 2012-mål. Vi ville också 
ta ett steg ut ur anonymiteten och ha ett namn 
som säger något om våra medlemmar. Det är 
våra medlemmar som har drömmar och vi-
sioner och det är därför namnet passar så bra. 
Det var också en medlem som kom med det 
vinnande bidraget, Helene Norgren som job-
bar i receptionen på Kungsörs kommunhus.

Hur skiljer sig Vision från SKTF verk-
samhetsmässigt? 

Therese: Det går förstås inte en skarp 
gräns mellan det nya och gamla, det är mer av 
en resa från SKTF till Vision. Den resan på-
börjades redan innan namnbytet och handlar 
i grunden om att bli ett modernt fackförbund 
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som tilltalar unga och akademiker och som 
känns som ett piggt alternativ på arbetsmark-
naden. Vi ser också en värderingsförskjutning 
på hur vi ser på medlemskapet och vad vi kan 
göra för våra medlemmar.

Karin: Det finns ett skarpare medlemsfo-
kus än tidigare och en ökad relevans. Det är 
ju det fackförbunden har kämpat med i stort 
under de senaste decennierna. Vi vill leverera 
nytta varje dag och till varje enskild medlem. 
Tidigare hade vi en tendens att bara finnas till 
för dem som hade problem, nu försöker vi att 
på ett tydligare sätt också finnas till för den 
övervägande majoritet som inte har problem 
i sin arbetslivsvardag.

Ni växte redan under 2011, vad tror ni att 
det beror på?

Karin: Det beror på att vi var väldigt synli-
ga och att vi träffade över 100 000 människor 
under hösten, efter namnbytet. Namnbytet 
gick hand i hand med massiva rekryterings-
kampanjer.

Vad vill ni behålla från SKTF-tiden?

Karin: Mycket. Vi har bra värden och bra 
fokus på arbetsplatserna. Inte minst arbetet 
med Fair Union, det tar vi naturligtvis med 
oss med stolthet.

Therese: Vår styrka är att vi finns på otro-
ligt många arbetsplatser runtom i landet, till 
skillnad från många andra fackliga organisa-
tioner, och där har ju vi en fördel om vi utnytt-
jar den rätt. Detta vill vi förstås fördjupa och 
vidareutveckla, och jobba coachande med de 
förtroendevalda så att de kan utgöra stödet 
i vardagen för våra medlemmar. Även sats-
ningen på chefer som SKTF startade visade 
sig bli en framgångssaga som vi tar med oss 
och applicerar på nya yrkesgrupper. 

Hur har ni kommunicerat förändringen?

Karin: Det faktiska namnbytet kommuni-
cerade vi genom mastodontinformationskam-
panjer i alla våra kanaler. Genom nyhetsbrev, 
medlemstidningen, förtroendevalda, affischer 
och på internet. Vi har tittat på andra orga-
nisationer som har bytt namn och lärt oss av 
det. Vi har jobbat mycket med förberedelserna 
och skickade ut kit med det nya materialet 

så att de förtroendevalda direkt kunde börja 
jobba med Vision.

Therese: Vi har också pratat mycket om 
förändringen i hur vi ser på vårt uppdrag, till 
exempel genom kampanjen Gladare månda-
gar, och den nya och större medlemsnyttan.

Vilken del av processen har varit job-
bigast och vilken del gick lättare än ni 
trodde?

Therese: Den juridiska processen kring 
namnet var helt klart knepigare än vi kunde 
föreställa oss. 

Karin: Det positiva mottagandet var det 
som överträffade våra förväntningar. Namn-
byten är alltid känsliga, men det är ytterst få 
som har reagerat negativt. De yngre har varit 
särskilt positiva och förtroendevalda har blivit 
mer stolta över att representera förbundet.

Hur mycket av fackförbundet sitter i 
namnet?

Therese: Det betyder mycket för oss in-
ternt, men det är erbjudandet till medlem-
marna som är det absolut viktigaste. Vi har 
satt ett större fokus på yrkesfrågorna.

Karin: Namnbytet har hjälpt oss att kon-
kretisera vissa saker, ”ofasta jobb” till exem-
pel. I dag är det inte en självklarhet att få en 
tillsvidareanställning direkt och det blir allt 
vanligare att unga börjar sina karriärer som 
visstidsanställda. Den här gruppen har fått 
en egen rådgivare, vilket är ett stort lyft sedan 
tidigare då vi – liksom många andra fackför-
bund – var väldigt dåliga på att se dessa grup-
per. 

Hur kommer namnbytet att påverka 
framtiden?

Therese: Namnbytet var en grej, men det 
räcker inte med det. Nu gäller det att hålla i 
den positiva förändringen genom att rekrytera 
fler och fortsätta att erbjuda bra medlemsnyt-
ta. 

Karin: Ännu större fokus på medlemmar-
na och yrkesfrågorna. Dialogen med med-
lemmarna är grundstommen för att bygga ett 
starkt förbund. 

 

Jan  Feb  Mars  April  Maj  Juni  Juli  Aug  Sep  Okt  Nov  Dec

Vad händer 2011?

Nytt förbundsnamn 
bestäms Design, tonalitet och �

webb utvecklas
Produktion av allt nytt sker, tex 

trycksaker, profilprodukter, skyltar...
Namnet lanseras bland medlemmar och förtroendevalda. 

Det är på arbetsplatserna aktiviteterna sker.

Action!
2012-arbetet står i fokus.



12

Fler medlemmar i Vision
För första gången på många år blev Vision 
2011 ett förbund som växer. Drygt 9 500 per-
soner valde att gå med, vilket är det största 
medlemsinflödet på minst tio år. Under året 
ökade förbundet med totalt 528 personer.

I slutet av året hade Vision 157 439 medlem-
mar, inklusive studenter och pensionärer – en 
ökning med en halv procent jämfört med året 
innan. Av dessa var 121 859 yrkesverksamma 
medlemmar, vilket betyder en ökning med 0,4 
procent. Den enskilt största anledningen till 
att medlemmar lämnar Vision är att de går i 
pension och endast en fjärdedel av alla utträ-
den går att påverka.

Av dem som blev medlemmar under hös-
ten 2011 jobbade 55 procent i kommunen, 28 
procent i privata bolag med koppling till kom-
mun eller landsting, 12 procent i landstinget 
och 5 procent i kyrkan. Hela 23 procent av de 
nya medlemmarna var under 30 år.

– Under året, och särskilt under hösten, har 
Visions förtroendevalda, medlemmar och an-
ställda varit mycket aktiva på arbetsplatserna 
och frågat många potentiella medlemmar om 
medlemskap. Och ett erbjudande som inne-
bar sex månaders medlemskap utan kostnad 
har så klart bidragit till att många blivit med-
lemmar, sade Eva Spjuth, rekryteringsansva-
rig på Vision.

Kickstart för Vision
Efter 75-årsjubiléet och nylanseringen av 
förbundet följde ett intensivt rekryteringsar-
bete. Mellan september och årsskiftet träffade 
förtroendevalda och anställda över 100 000 
medlemmar och potentiella medlemmar. 

Under denna period fanns ett attraktivt er-
bjudande: sex månaders medlemskap – helt 
gratis! Dessutom fick de under 30 år hela för-
sta året för 100 kronor i medlemsavgift. Under 
oktober belönades medlemmar som värvade 
kollegor med ett presentkort på 200 kronor på 
nätbokhandeln Adlibris för varje ny medlem 
de lyckades få med i Vision.

– Om vi har cirka 1 000 nya medlemmar 
varje månad så möter vi de stora pensione-
ringarna som gör att vi tappar många med-
lemmar varje månad. Vi behöver få in fler 
medlemmar än de vi tappar för att vara ett 
fackförbund som växer och därmed öka våra 
möjligheter att påverka våra medlemmars 
villkor. Nu ska vi peppa varandra att fortsätta 
på detta vinnande sätt. Syns vi och berättar 
om vad vi erbjuder, vill människor gå med i 
Vision, sade kommunikationschef Karin Ot-
tosson.

Lyckade kampanjer
Under året genomfördes två ”Rekrytera kol-
lega-kampanjer”. Kampanjerna gick ut via 
digitala nyhetsbrev till medlemmarna, som 
värvade kollegor via en kampanjsida på vi-
sion.se. Detta gav totalt 766 nya medlemmar. 

En kampanj som riktades till dem som en-
dast är med i a-kassan Vision resulterade i 249 
nya medlemmar till förbundet. 

1. Vi är det självklara 
valet för akademiker, 
unga och nyanställda
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Telefon och sms
Allt fler förtroendevalda och anställda tog 
hjälp av tjänsten ”Tipsa Frida och Lena” i sitt 
rekryteringsarbete. Frida och Lena rekryterar 
via telefon: de ringer på tips på potentiella 
medlemmar inom Visions organisationsom-
råde och namnen får de ofta från förtroende-
valda.

Andelen som anmäler sig via sms ökade 
från föregående år. I år valde 128 personer att 
bli medlemmar genom att sms:a Vision till  
72 672, och efter att de har sms:at blir de upp-
ringda. 

Teamet gav rekryteringen 
skjuts
Under 2011 fortsatte rekryteringsteamet sitt 
arbete som påbörjats året innan. Teamet, som 
bestått av sex personer, var en extra satsning 
och ett komplement till den rekrytering som 
finns i organisationen. De har rekryterat på 
plats tillsammans med förtroendevalda och 
genomfört olika rekryteringsinsatser. De har 
även fungerat som en ”testpatrull” för att 
pröva nya rekryteringsmetoder. 

– Vårt arbete handlar om att synliggöra 
Vision, men också bryta de tankemönster vi 
har kring rekrytering och göra något annor-
lunda”, säger Karin Fagerlund, i rekryterings-
teamet. 

Rekryteringsteamet har planerat insatser 
tillsammans med förtroendevalda utifrån 
den potential som finns på arbetsplatsen. Det 
handlar om allt från generella arbetsplatsbe-
sök, där man går runt och hälsar på de an-
ställda och pratar om Vision, till chefsluncher 
där man pratar specifika ledarskapsfrågor. 
En chefslunch i Norrköping på försommaren 
gav till exempel fyra nya medlemmar på plats. 
Den femte personen som deltog blev medlem 
kort efteråt. 

– Mycket beror på att vi synliggör Vision i 
flera steg, berättar Karin Fagerlund. En insats 
handlar mycket om att medvetandegöra. I pla-

neringen tillsammans med förtroendevalda 
blir det en naturlig del. Det handlar också om 
att bryta de tankemönster vi alla har. Släppa 
rädslor, gå utanför sina trygghetszoner och 
göra det man kanske inte alltid brukar göra.

Ofta fungerar rekryterarna i teamet som ett 
bollplank gentemot förtroendevalda.

– Jag upplever ofta att det kan bli riktigt en-
ergifyllda möten, som i sin tur ger ett självgå-
ende, säger Karin Fagerlund.

 

Bli medlem 
på vision.se 
eller sms:a 
Vision till  
72672.

Frida och Lena
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Gladare måndagar
Alla vill må bra på jobbet, ha bra arbetsvillkor 
och roliga stunder. Men hur uppnår man det? 
Vision skapade kampanjen Gladare månda-
gar för att väcka funderingar kring den egna 
trivseln. Fikarumsdiskussioner initierades 
över hela landet om vad som gör måndagar 
(och resten av veckodagarna) gladare: Godare 
kaffe, bättre arbetsmiljö, gemensam frukost, 
att powerwalka ihop på lunchen eller kanske 
rentav en månatlig after work? 

Den 12 september sattes en rikstäckande 
kampanj igång med en egen Facebooksida, 
annonser i dagspress och utomhusreklam. 
Under hösten kopplades kampanjen Gladare 
måndagar ihop med avtalsrörelsen. En film 
spelades in med medlemsröster om vad som 
gör deras måndagar gladare. Filmen lades på 
vision.se/avtal2012 och på youtube.com. 

Många nomineringar
Arbetsplatser uppmanades att nominera kol-
legor som förgyller deras jobbvardag. Sanna 
Fransson jobbade med det praktiska kring 
kampanjen.

– Jag tittar på vilka vi ska uppmärksamma 
och fixar och trixar så att de får roliga över-
raskningar på måndagen! Det är jätteroligt, 
framförallt att läsa de fina motiveringarna 
som kommer in som är både kul och upp-
muntrande. Det finns väldigt många bra kol-
legor där ute som lyser upp tillvaron på sina 
arbetsplatser, sade Sanna Fransson.

Under hösten nominerades över 400 per-
soner, däribland en hel del chefer. Det de no-
minerade har gemensamt är att de är ”glada, 
hjälpsamma och alltid finns där”.

Medlem gav SKTF nytt 
namn
Helene Norgren arbetar som receptionist i 
Kungsörs kommunhus. Den 23 september i 
fjol blev en speciell dag för henne. Helene var 
nämligen den person som föreslog det vinnan-

de namnbidraget Vision. Den här fredagen 
fick Helene besök av tre ledamöter i förbunds-
styrelsen: ordförande Annika Strandhäll, Ca-
rin Neanro och Mikael Stillman, samt Staffan 
Gustafsson från centret i Västerås. 

– Det här känns stort, jättestort! Jag trodde 
väl aldrig att det skulle bli sådan här uppstån-
delse! Jag tyckte bara det var roligt att ge ett 
förslag. Man är ju inte van vid att stå i cen-
trum så här. Jag sitter gärna i centrum i re-
ceptionen, men det här är ju mycket mer än 
så, bli intervjuad i radion och allt. Skriv att 
tårtan var jättegod, sade en skrattande Helene 
Norgren till tidningen Aspekten.

Även Sveriges Radio P4 och tidningen 
Dagens Samhälle var på plats. Fyra snygga 
Vision-tårtor var uppdukade tillsammans 
med en stor blombukett. Annika Strandhäll 
tackade Helene för förslaget inför ett 40-tal 
arbetskamrater, och hon fick en spa-weekend 
för två och en tavla som tack.

Namnbytesfester 
För att fira det nya namnet och verksamheten 
ordnades det förstås fester runtom i landet. 
I Trollhättan slog man samman namn- och 
75-årsfest. I Kalmar hölls namnbytesfest som 
besöktes av 185 medlemmar. I Södertälje ord-
nades jubileumsfest som lockade många gäster.

– När portarna öppnade kom drygt 200 
medlemmar och firade, säger Ebon Eriksson, 
ordförande i Södertäljeavdelningen. 

Mitt jobb & min karriär 
Medlemsutbildningen Mitt jobb & min kar-
riär ger kunskap om inflytande på jobbet och 
verktyg att påverka sin egen utveckling. Den 
tar också upp fördelarna att vara med i Vision 
och hur man kan engagera sig på olika sätt. 
Skillnaden mellan Mitt jobb & min karriär 
och den traditionella medlemsutbildningen är 
främst att den nya utbildningen har mer fokus 
på medlemmens eget jobb och egen karriär. 

Liv Öberg Nilsson från Umeå var en av 
deltagarna på ett av de första utbildnings- 

2. Vi har nöjda och stolta 
medlemmar som upplever  
en god dialog med  
förtroendevalda

Vi är fackförbundet som tycker att det ska vara 
kul att gå till jobbet. Inte bara måndagar, utan 
alla dagar i veckan. Det är därför vi finns till. 
Vi gör allt för att du ska få ut så mycket som 
möjligt av ditt arbetsliv. 

Läs mer på vision.se/gladaremandagar
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tillfällena med Mitt jobb & Min karriär. Hon 
blev nyfiken på utbildningen när hon hörde 
talas om den.

– Det är kul att det finns utbildningar för 
vanliga medlemmar, och inte bara för dem 
som är förtroendevalda. Och så ville jag gärna 
ha mer tips om min karriär och lära mig mer 
om Vision, sade hon.

– Jag fick också med mig bra kunskaper om 
mina rättigheter på jobbet, och vilket viktigt 
jobb facket gör. Nu har jag inte bara koll på 
vem som är facklig företrädare hos oss, utan 
jag har tagit kontakt för att se vad jag själv kan 
bidra med i Vision.

Karriärtjänsterna
Visions populära karriärtjänster fortsatte att 
utvecklas under 2011. Tjänsterna är uppde-
lade i tre olika delar, karriärcoachning, CV-
granskning och intervjuträning. Under året 
har ca 900 medlemmar utnyttjat de olika kar-
riärtjänsterna.

Sex nya karriärcoacher utbildades under 
året. Vi har också tagit fram ett nytt snabbtest 
”Jobbhjulet” som har använts flitigt av kar-
riärcoacherna, och karriärcoachning lyftes in 
i medlemsutbildningen, ”Mitt jobb, min kar-
riär” som en programpunkt

Under våren blev det möjligt att testa sin 
ledarstil, sin karrärstil eller om man är beredd 
att byta jobb direkt i sin telefon. Tre appar till 
iPhone togs fram för att göra karriärtjänsterna 
mera tillgängliga och attraktiva för fler. 

Peppande om lönesamtalet 
i hörlurarna
Ett helt nytt grepp testades när det populära 
materialet om löne- och utvecklingssamtalet 
publicerades som guider att lyssna på i mp3-
spelare eller på datorn. Medlemmarna kunde 
nu förbereda sig inför löne- och utvecklings-
samtalet genom att lyssna. 

– Vi tyckte att samtalen var ett bra område 
att testa nya metoder på, säger Visions utbild-
ningsstrateg Maria Wilhelms. Det här är ett 

sätt att komma bort från skrivbordet när man 
förbereder sig för löne- och utvecklingssam-
talen. 

– När man lyssnar skapas ofta andra bilder 
än när man läser, fortsätter hon. Materialet 
kan också bli mera lättillgängligt för den som 
är i farten. Nu kan man ladda ner guiderna 
och ta med det i sin mp3-spelare eller telefon 
och lyssna på vägen till jobbet eller medan 
man tar en promenad. Karriärcoacherna
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Viktigt valarbete i  
Eskilstuna
Henrik Westberg sitter med i valutskottet i Es-
kilstunaavdelningen. Han berättade att de ar-
betar under hela året för att hitta ”guldkorn” 
till de fackliga uppdragen.

– Styrelsen känner sig trygg med oss. Vi ger 
råd när det gäller återväxt, vilka aktiviteter 
som lockar unga, och hur vi ska jobba med 
den fackliga tiden. På alla styrelsemöten finns 
någon från valutskottet med, utifrån ett rull-
lande schema. Om någon i styrelsen tycker att 
det är något som inte funkar, att exempelvis 
någon verkar vara tveksam till sitt fackliga 
uppdrag, signaleras det till oss så att vi kan 
prata med personen, sade Henrik Westberg.

Avdelningen har fortfarande en del kvar 
innan man uppfyller målet om att 30 procent 
i styrelsen ska vara under 35 år, men de är på 
god väg och har lyckats få in unga personer på 
de två ersättarplatserna. 

Framgångsrik rekrytering i 
Norrköping
Norrköpingsavdelningen har ett nära samar-
bete med Visions rekryteringsteam och upp-
draget går strålande. Tommy Thyrsson, ord-
förande i Norrköpingsavdelningen, berättade:

– Vi jobbade mycket med rekrytering re-
dan innan teamet fanns, från 2001 och framåt. 
Men när teamet kom in fick vi bland annat till 
det här med uppföljning. Vi hade redan innan 
delat ut välkomstpåsar till nyanställda på ar-
betsplatserna, men teamet började ringa upp 
dem som fått påsarna. Det var en av vägarna 
till mer skjuts i rekryteringsarbetet.

Samarbetet med teamet har lett till ett 
ändrat förhållningssätt, konstaterade Tommy 
Thyrsson vidare.

– Allt vi gör, gör vi i ett rekryterande syfte. 
Det har vi i ryggmärgen nu.

Irene Hederstedt leder utvecklargruppen 
som framför allt jobbar med rekrytering.

– Våra ombud delar ut ny-på-jobbet-kittet 
på arbetsplatserna, sade hon.

Irene berättade att hon och Karin Fager-
lund i rekryteringsteamet åker runt och träf-
far de nyanställda: 

– Det är jättebra att kunna komplettera 
varandras kompetenser: Karin kan de stora 
medlemskapsfrågorna, till exempel försäk-
ringar, och jag kan det som rör förhållandena 
i Norrköping.

Bioträffar gav mängder av 
ambassadörer
Ett sätt för att hitta fler som deltar i det fack-
liga arbetet är att engagera ambassadörer. I 
februari ordnade centret i Linköping biokväl-
lar på tre orter. Träffarna ledde till att mäng-
der av medlemmar ville bli ambassadörer för 
SKTF.

- Vi ville inspirera medlemmarna och få 
dem att känna sig delaktiga i vår förändring, 
berättar Michaela Tinnerholm, ombudsman 
på centret i Linköping. Hur skulle vi då locka 
dem att komma? Vi kom fram till att biokväl-
lar där de fick ta med en rekryteringsbar kol-
lega var en bra grej. 

Det blev biokvällar på tre orter: Visby, 
Växjö och Linköping. Alla medlemmar på de 
orterna med omnejd bjöds in.

- Totalt ungefär 350 personer kom! På bion 
berättade vi om vårt förändringsarbete och vi 
la fokus på alla kan inte göra allt men alla kan 
göra något, säger Michaela. 

- Alla fick vårt rekryteringsmaterial, kväl-
lens rekryteringserbjudande och en rosa am-
bassadörslapp där det stod ”det här kan jag 
bidra med..” Där skrev massor med medlem-
mar i saker som ”jag kan värva min kollega”. 

Centret förmedlade sedan till avdelning-
arna vad medlemmarna ville bidra med. Am-
bassadörerna lades upp i medlemsregistret, 
och de som var med på biokvällarna fick åter-
koppling.

3. Fler deltar i vårt fackliga 
arbete och gör det genom nya 
arbetssätt och arbetsformer
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Hur ser en  
drömföreträdare ut?
För att uppmuntra medlemmar att fundera 
över vilka som väljs till förtroendevalda och 
uppmärksamma valutskottens viktiga arbete, 
tog SKTF fram ett webbtest – ”Skapa din 
drömföreträdare”. Alla medlemmar har makt 
att vara med och välja vilka som ska leda av-
delningar och klubbar. Och de kan föra fram 
sin syn på vem som ska sitta i förbundssty-
relsen. Men vilka är deras drömföreträdares 
viktigaste egenskaper? Detta fick svar i en 
lättsam form i det nya webbtestet. 

Rekryteringsutbildningen 
vann första pris
Under våren vann Visions rekryteringsutbild-
ning priset för bästa svenska nätutbildning i 
kategorin bästa simulering, virtuella värld och 
spel. Priset delades ut på e-learninggalan Swe-
dish Learning Awards, och utbildningen vann 
över bland annat Atlas Copco och SIBA. 
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Extra förbundsmöte med 
ordförandeval 
Den 14 juni hade SKTF ett extra förbunds-
möte för att välja ny förbundsordförande 
efter Eva Nordmark, som valdes till TCO-
ordförande i maj.

181 ombud samlades på Arlanda Confe-
rence & Business Center. Annika Strandhäll 
valdes enhälligt till ny förbundsordförande, 
Veronica Karlsson blev SKTFs nya 2:e vice 
ordförande och Mikael Stillman utsågs till ny 
ledamot i förbundsstyrelsen. Fyllnadsvalen 
gäller fram till nästa ordinarie förbundsmöte, 
som hålls i oktober 2012.

Ove Jansson, tillfällig förbundsordförande 
mellan Eva Nordmarks avgång och valet av 
Annika Strandhäll, inledde förbundsmötet 
och tackade sedan Eva Nordmark för hennes 
engagerade arbete som förbundsordförande i 
nästan 8 år. 

– Eva är en fantastisk lagledare, sa Ove. En 
god lyssnare och mycket inspirerande.

Eva svarade i sin tur med att tacka för det 
hon fått vara med om under sina år i SKTF. 
Hon berättade om sin stolthet över det mod 
som finns i SKTF.

– Vi vågar utmana och ifrågasätta. Det är 
en fin tradition hos oss, inte bara något som 
hänt de senaste åren.

Framtidsgrupper för ökat 
engagemang
Genom att skapa framtidsgrupper har några 
avdelningar arbetat för att öka engagemanget 
och hitta nya arbetssätt. 2011 fanns det tre 
framtidsgrupper i Vision: i Göteborg, Norr-
köping och Stockholm. Deras verksamhet 
handlade till exempel om att engagera fler 
ambassadörer, ta ansvar för generationsväx-
lingen och återerövra fikaborden. 

– Tanken är att vi som är intresserade av 
fackliga frågor ska hitta varandra och tillsam-
mans utveckla vårt engagemang för att nå 
resultat. Vår framtidsgrupp har funnits sedan 

2007 och via den har många sedan gått vidare 
till andra fackliga uppdrag, sade Veronica 
Karlsson om Norrköpingsavdelningens fram-
tidsgrupp.

– Deltagare i Framtidsgruppen bjuds till ex-
empel in till Vision Göteborgs planeringskon-
ferenser, vi har träffat deltagare från Fram-
tidsgrupperna i Norrköping och Stockholm, 
besökt Visions förbundshus, och fått besök av 
Eva Nordmark, Sture Nordh, Facket Föränd-
ras-gänget med flera, berättade Jenny Johans-
son i Göteborgsavdelningen. Det finns inga 
krav på att man ska vara förtroendevald för 
att vara med i gruppen men de flesta har med 
tiden velat engagera sig mer och blivit till ex-
empel skyddsombud eller styrelseledamöter.

– Vi vill göra facket intressant för den mål-
grupp som SKTF 2012-målen har: unga, nyan-
ställda och akademiker. Det är inte bara unga 
som är med och arbetar i Framtidsgruppen, 
utan alla som är inriktade på förändring och 
nytänkande är välkomna, sade Kamilla Lantz 
i Stockholmsavdelningen.

Stora ombudsdagen i 
Stockholm
160 ombud från olika delar av stockholmsre-
gionen samlades i början av november för att 
under en heldag tillsammans kompetensut-
vecklas och inspireras. 

Visions Stockholmscenter, som stod som 
värd för arrangemanget, hade bjudit in förlä-
sare som författaren Elsi Johansson, kartläsa-
ren Tina Thörner och ”Stressdoktorn” Tho-
mas Johansson. 

– Vi behöver ta till vara på den kunskap och 
erfarenhet som våra ombud som varit med 
länge har, men också inspirera nya medlem-
mar att bli fackliga företrädare. Denna dag är 
en del i det arbetet, förklarar Charlie Magnus-
son, ombudsman på Vision.

Under dagen fick deltagarna utöver att lyss-
na till de särskilt inbjudna föreläsarna, också 
välja mellan olika seminarier. Bland annat: 
Alla ska få frågan, Återerövra fikaborden, 

4. Vi har stolta och glada för-
troendevalda som utvecklas 
och brinner för uppdraget

Kamilla Lantz
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Ofasta jobb och Ta ansvar för generations-
växlingen. 

– Jag tar med mig jättemycket från denna 
dag. Jag lärde mig till exempel en hel del om 
vad som gäller kring ofasta jobb, berättar Ma-
rielle Nilsson, samordnare inom äldreomsor-
gen i Österåkers Kommun, som deltog på 
dagen utifrån sitt uppdrag som skyddsombud.

 

Festivalsommar
Under Stockholm Pride 2011 fanns SKTF på 
plats i Pride park, som deltagare i Pridepara-
den och med ett seminarium. SKTF ordnade 
panelsamtalet Facket, feminismen och queer, 
som en programpunkt under Stockholm Pri-
de. Med på samtalet var Marcus Gustavsson, 
ordförande i SKTFs Göteborgsavdelning, Åsa 
Petersen, frilansskribent och författare samt 
Ulrika Hagström, utredare på TCO med an-
svar för jämställdhets- och hbt-frågor.

– Hbtq-frågor är en del av vår grundverk-
samhet, arbetet för människors lika värde. 
Det handlar också om arbetsmiljöfrågor: att 
ingen ska exkluderas från arbetsplatsens ge-
menskap, sade Marcus Gustavsson och fort-
satte:

– På arbetsplatserna behöver de fackligt 
förtroendevalda ha kompetens att företräda 
alla medlemmar. Alla som ska ha förhand-
lingsfullmakt i SKTF måste först genomgå 
Öppna upp-utbildningen.

SKTF fanns för tredje året i rad med på fes-
tivalerna Peace and love i Borlänge och Way 
out west i Göteborg. Närvaron på festivalerna 
syftade till att nå framtidens medlemmar och 
man hade tagit fram anpassat festivalmaterial 
i form av till exempel tygpåsar och t-tröjor 
med texten ”Cut your hair and get a job” på.

World Scout Jamboree hölls utanför Kris-
tianstad under sommaren. Eventet lockade 
38 000 scouter och på plats fanns Kristian-
stadsavdelningen som bjöd medlemmarna på 
guidad visning av lägret och lunch under två 
av dagarna.

Jubileumsboken I ständig 
förändring
I samband med 75-årsjubileet, då SKTF också 
bytte namn till Vision gavs en jubileumsbok 
ut. I ständig förändring är berättelsen om de 
senaste 35 åren i det 75-åriga fackförbundet 
SKTFs historia.

Historieskrivaren är tidigare SKTF-med-
arbetaren Bengt Lindman som började sin 
karriär i förbundet i Linköping på 1970-talet. 
På de regionala förbundskonferenserna berät-
tade Bengt Lindman om boken, och den dela-
des ut till deltagarna.

Bengt Lindmans bok har ett medvetet per-
sonligt perspektiv och är ingen okomplicerad 
hyllningsbok. Hans ambition har varit att gå 
bakom de officiella beskrivningarna, verk-
samhetsberättelserna och de traditionella 
dokumenten. Därför handlar det om både 
framgångar och misslyckanden och om det 
som gjorts och det som av olika skäl inte bli-
vit gjort.

Under den period som skildrats har för-
bundet genomgått stora förändringar som satt 
spår både inom och utanför organisationen.

Pris i Almedalen
SKTF var som vanligt på plats under Al-

medalsveckan. Där anordnades ett välbesökt 
seminarium om modet att fatta beslut som 
leder till förändring. Därefter bjöd SKTF 
tillsammans med Fairtrade Sverige in till Al-
medalens schystaste mingel, och eventet fick 
pris som Almedalens mest hållbara evene-
mang. 
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Vision i media
Vision är närvarande i sociala medier. När 
detta skrivs gillar 2 220 personer Visions sida 
på Facebook och förbundet har 865 följare på 
Twitter. 

Vision har under året varit med och skrivit 
en rad debattartiklar som har publicerats på 
ett flertal debattsidor, däribland Dagens Sam-
hälle och SvD Brännpunkt. 

I samband med namnbytet och jubileums-
festen uppmärksammades förbundet i en hel 
del dagstidningar, som Sydsvenskan, DN 
Ekonomi, Norrköpings Tidningar, E24 och 
SvD Näringsliv.

Under höstens turbulens inom äldrevården 
lyckades Vision förmedla berörda chefers syn 
på kvalitetsarbete. En undersökning genom-
fördes bland 500 chefer inom såväl privat som 
offentlig äldreomsorg. Resultatet visade att en 
av tre chefer inte ansågs sig ha förutsättningar 
för att kunna driva och medverka till en vär-
dig äldreomsorg. Rapporten togs upp av TV4 
Nyheterna.

Rapporter
Under året publicerade Vision ett flertal rap-
porter utifrån undersökningar som genom-
förts:

Hur ser drömjobbet ut?

Vad är viktigt när studenter och unga söker 
jobb? SKTF ställde frågan till 800 unga yrkes-
verksamma medlemmar och närmare 4 000 
högskolestudenter.

Slut på rean i kommuner och landsting 

En ekonom i en kvinnodominerad bransch el-
ler sektor förlorar fyra och en halv miljon kr 
under ett arbetsliv när det gäller lön och avsat-
ta pensionspengar, jämfört med en ekonom i 
en mansdominerad bransch eller sektor. Det 
visade SKTFs rapport.

Kommuner måste bli attraktiva för unga

Personalförsörjningen är den klart viktigaste 

strategiska frågan för kommunerna. Nästan 
sju av tio kommuner har en strategi för per-
sonalförsörjningen, visade SKTFs Personal-
chefsbarometer.

Socialpolitiska utmaningar

För tredje året i rad undersökte Vision hur 
socialchefer ser på sitt uppdrag, vilka utveck-
lingsområden som är prioriterade, hur man 
uppfattar kompetensfrågorna, hur samspelet 
med den politiska...

Ungas syn på (o)fasta jobb

Varannan visstidsanställd har en akademisk 
utbildning. Nästan var femte visstidsanställd 
har en anställning som löper på mer än två år. 
Det visar Visions undersökning av ungas syn 
på visstidsanställningar, ”ofasta jobb”.

Eva Nordmark ny  
ordförande i TCO
I maj valdes Eva Nordmark till ordförande 
i TCO efter nästan sju år som ordförande 
SKTF. 

– Det har varit en fantastisk resa att få leda 
SKTF, sade hon i sin avslutande krönika i tid-
ningen Aspekten. 

– Nu har jag fått frågan och tackat ja till att 
kandidera till att efterträda Sture Nordh som 
TCOs ordförande vid kongressen i maj. Jag 
är otroligt glad och stolt över nomineringen! 
Samtidigt var det inte ett helt lätt beslut. Jag 
älskar SKTF och brinner för det förändrings-
arbete som förbundet är inne i. 

– Jag ser också stora möjligheter för mig att 
med den erfarenhet jag har fått genom föränd-
ringsarbetet i SKTF kunna bidra till att fort-
sätta och utveckla det fackliga förnyelsearbete 
som pågår i TCO och förbunden. 

Fler samtal till sommar-
jobbsexperten
Sedan några år har SKTF erbjudit tjänsten 
Sommarjobbsexperten för dem som studerar 
på högskola och universitet och har frågor om 

5. Vi är synliga på arbetsplat-
ser, universitet och högskolor 
och i media
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sitt sommarjobb. Det är FacketFörändras.nu 
som ligger bakom satsningen, som gäller för 
alla TCO-förbund, men rent fysiskt var det 
SKTF Direkt som svarade på frågor via tele-
fon och mejl. Under 2011 kom fler samtal än 
föregående år in till sommarjobbsexperten.

– Frågorna handlar först och främst lön. 
Anställningsvillkor är nummer två, och då 
handlar det om arbetstid, hur mycket man får 
jobba, övertidsersättning och OB samt sche-
maläggning. Just schemaläggning får vi in allt-
fler frågor om, berättade Caroline Westrell på 
SKTF Direkt.

Studenter åker utomlands 
med Visions stipendium
Under våren har ett femtiotal studenter sökt 
Visions internationella stipendium för att resa 
utomlands och skriva uppsatser i sina studier. 

De personer som har beviljades stipendium 
har valt att fokusera på mänskliga rättigheter 
i arbetslivet och schysta arbetsvillkor på olika 
sätt. Etiopien, Kenya, Kina, England, Nica-
ragua, Argentina, Uganda, Italien, Kanada, 
Gambia och Bangladesh är några av de län-
der dit stipendiaterna har rest för att studera.

Stipendiaterna har haft som uppgift att re-
gelbundet lämna reserapporter med fotogra-
fier som publiceras på vision.se. 

Tria upphör
Unionens kongress valde i oktober att hoppa 
av studentsamarbetet i Tria. Det betyder att 
de tre förbunden i Tria kommer att gå vidare 
på egen hand och erbjuda studenter medlem-
skap.

– Unionen, ST och vi i Vision är överens 
om att samarbetet ska upphöra den 31 mars 
2012, berättade Bengt Lang från i Trias led-
ningsgrupp. Men redan nu börjar arbetet med 
att hitta bästa sättet att avveckla Trias verk-
samhet, och samtidigt bygga upp en ny stu-
dentverksamhet i Vision som kan ta vid när 
Tria läggs ner.

De som är medlemmar i Tria kommer att 

fortsätta vara det tills de slutar att studera. 
De är medlemmar i alla tre förbunden och 
har samma förmåner som nu. Från och med 
den 1 april 2012 börjar Vision rekrytera egna 
studentmedlemmar.

– Visions förutsättningar att rekrytera stu-
dentmedlemmar blir lite annorlunda jämfört 
med Trias. Tria täcker hela arbetsmarknaden, 
medan vi i Vision måste koncentrera oss på 
de utbildningar som mest leder till jobb inom 
vårt område. Att förändringen kommer just 
nu är bra för Vision. Nu är vi rustade med 
ett nytt varumärke och har goda möjligheter 
att bli attraktiva för studenter, konstaterade 
Bengt Lang.
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Krav på en jämställdhets-
kommission hörsammades
Under flera år ställde SKTF frågan: Varför 
har kvinnor lägre lön än män? Det handlade 
om strukturella löneskillnader, alltså att lö-
nerna i de sektorer och branscher där flest 
kvinnor arbetar generellt är lägre än i sektorer 
och branscher än flest män arbetar.  

Temat för arbetet 2011 var kravet på att in-
rätta en jämställdhetskommission, då vi såg 
att vi inte kunde lösa frågan på egen hand.

– SKTFs medlemmar i kommuner och 
landsting förlorar på dessa orättvisor varje 
dag, år efter år. Det är oacceptabelt. Nu 
krävs det ett gemensamt initiativ för få bort 
de strukturella löneskillnaderna på arbets-
marknaden. Det är dags för en jämställdhets-
kommission där alla som kan göra något åt 
problemet: fack, arbetsgivare och regeringen, 
medverkar, sa Eva Nordmark inför internatio-
nella kvinnodagen 8 mars.

Genom rapporter, seminarier, uppvaktning-
ar, en Facebooksida och lokala aktiviteter ar-
betade Vision för en jämställdhetskommission. 

Hösten 2011 tillsatte regeringen en delega-
tion som ska främja ett jämställt arbetsliv och 
minska lönegapet mellan kvinnor och män. 
Delegationen ska analysera vad regeringen 
och parterna kan bidra med för att nå jäm-
ställdhet i arbetslivet och minska lönegapet.

– Det är oerhört glädjande att regeringen 
nu hörsammar våra krav, sa Annika Strand-
häll, förbundsordförande.

– Med delegationen för ett jämställt arbets-
liv ser vi i Vision en möjlighet att skapa viktiga 
arenor för samtal mellan parterna kring hur 
vi löser problemen med de strukturella löne-
skillnaderna.

Full fart den 8 mars
På internationella kvinnodagen den 8 mars 
var det traditionsenligt mycket på gång i hela 
landet. Här är några axplock.

Stockholm: 

– För att vi ska kunna genomföra reallöne-
förändringar måste vi mötas över hela ar-
betsmarknaden och vara överens. Vi vill ha 
en jämställdhetskommission där regeringen 
bjuder in arbetsmarknadens parter och tar ett 
helhetsgrepp om de strukturella löneskillna-
derna. Det behövs ett gemensamt forum, idag 
förhandlar vi våra egna ”bubblor”. 

Det sa Eva Nordmark i samband med Fe-
ministiskt initiativs seminarium om lönegapet 
mellan kvinnor och män. En panel bestående 
av Annelie Nordström, ordf Kommunal, Lena 
Svenaeus, f d jämställdhetsombudsman, Su-
sanne Fransson, docent i rättsvetenskap, Gö-
teborgs universitet, Anna-Karin Eklund, ordf 
Vårdförbundet, Eva-Lis Sirén, ordf Lärarför-
bundet och Annette Carnhede, ordf ST var in-
bjudna för att ge sina perspektiv på problemet.

Lund: 

Under två fartfyllda timmar vid lunchtid pra-
tade SKTF och Tria jämställdhet, fackligt 
engagemang och bjöd på godis utanför Lunds 
universitet. När det uppmärksammades att 
killarnas påsar var mindre än tjejernas, blev 
responsen olika.

Norrköping: 

SKTF och Tria ordnade seminariet ”Kvinno-
fällan – om verklighet och strategier”. Idag är 
det så att föräldraskap – och det ansvar som 
kvinnor och män förväntas ta för sitt förvän-
tade föräldraskap – påverkar lön, hälsa och 
karriärmöjligheter. 

– Det här gör att det inte blir mer jämställt 
i samhället i allmänhet. Normer och värde-
ringar påverkas inte. Istället finns en risk för 
att även de pappor som tar ut lång föräldra-
ledighet drabbas av en negativ utveckling i ar-

6. Vi är tydliga och modiga, vi 
berör och ligger steget före
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betslivet, istället för att alla gynnas, sa Frida 
Fleischer, ombudsman på Tria.

Luleå: 

Gudrun Schyman föreläste på Luleåcentrets 
träff i Filmstaden, där lokalen var fullsatt. 
Utgångspunkter var: Hur kommer det sig 
att löneskillnaden mellan kvinnor och män i 
princip inte ändrats de senaste 20 åren? Hur 
kan det skilja flera tusen kronor i ingångslön 
mellan en kvinna och en man med samma ut-
bildning när vi har en lagstiftning som förbju-
der lönediskriminering?

Ludvika: 

Ludvikaavdelningen ordnade en medlems-
lunch med föredrag av Birgitta Bohman från 
Kvinno- & tjejjouren och Yvonne Karlén, po-
litiker i Borlänge, som pratade om löneskill-
naderna mellan kvinnor och män. 
Vansbro: Ombuden bjöd på ”kvinnoslants-
semmeltårta” (en bit fattades på varje tårta), 
delade ut kvinnoslantar,  SKTFs blad om vårt 
jämställdhetsarbete och rapporten ”Slut på 
rean”. 

Rättvik: 

Klubben bjöd på semlor, kvinnoslantar och 
teater av Göran Hellström vilken var mycket 
uppskattad. 60-70 personer deltog, och Dala-
demokraten rapporterade.

En Fair union
För Vision är schysta villkor viktigt, inte bara 
på svenska arbetsplatser – utan världen över. 
Därför är Vision en Fair union.

Att vara fair kan innebära många olika sa-
ker: att man dricker Fairtradekaffe på jobbet, 
väljer miljöcertifierade produkter, cyklar till 
arbetet, återvinner skräpet och värnar om de 
mänskliga rättigheterna i arbetslivet – genom 
att exempelvis inte diskriminera. På vision.se 
ligger en kvartslång film om hur man egentli-
gen ska bete sig för att kunna kalla sig fair och 
i den filmen pratar företrädare för Vision om 
hur ett engagemang i facket kan göra skillnad.  

Spelet Fair place
I september lanserades ett helt nytt webbspel, 
Fair place. Spelet illustrerar på ett lekfullt sätt 
frågorna kring ett schyst arbetsliv och vad Fair 
Union innebär. Fair Place tar med spelaren till 
en liten stad och dess arbetsplatser. Där får 
de möta arbetskompisar där vissa skulle vilja 
ha ett roligare arbetsliv. Uppgiften är att fixa 
schysta arbetsplatser för alla som jobbar där – 
att göra staden till en Fair Place. 

Fairtrade challenge slog 
rekord
Den 19 oktober hölls Fairtrade challenge – värl-
dens största fikapaus med Fairtrade-märkt 
fika. Liksom året innan var Vision, med 
sina 5 204 fikare på 77 olika platser, fack-
förbundet med flest deltagare. Totalt fikade  
400 000 människor schyst denna dag, visser-
ligen nytt rekord men man nådde inte upp till 
målet om en halv miljon deltagare.

Miljödiplomerat  
fackförbund
Vision är Sveriges första miljödiplomerade 
fackförbund, och 2011 blev det fjärde året som 
Vision diplomerades enligt standarden Svensk 
miljöbas. Under året gjorde Vision bland an-
nat dessa miljöinsatser:

•	 Ännu fler medarbetare har gått utbild-
ning i grundläggande miljökunskap

•	 Eco-drivingutbildning kommit igång, 
21 utbildades

•	 Mera vegetariskt på utbildningar och 
konferenser och Köttfri måndagslunch 
för de anställda som vill

•	 Stor energieffektiv renovering av gam-
la hissar och värmecentralen

•	 Mera LED-lampor och närvarostyrd 
belysning

•	 Högre milersättning för tjänsteresor 
som görs med miljöklassad bil

•	 Klimatkompensation genom trädplan-
tering för bil- och flygresor
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Schyst matbord på Visions 
konferenser och utbild-
ningar
I början på 2011 beslöt SKTF att bjuda på 
schyst matbord på alla utbildningar och konfe-
renser. Schyst matbord är riktlinjer för vilken 
mat som ska serveras på Visions aktiviteter. 
Det är ett sätt att leva som vi lär som en Fair 
Union. Det innebär:
•	 Bordsvatten som serveras på konferensen 

ska vara kranvatten, aldrig flaskvatten. 
•	 En av måltiderna är av klimatskäl vegeta-

risk om aktiviteten är mer än en dag.
•	 Om det serveras fisk på konferensen får 

den inte ha ”rött ljus” i Världsnaturfondens 
Fiskguide.

•	 Fairtrade-märkt kaffe och te ska efterfrågas
•	 Tydligt miljömärkta varor till frukost ska 

efterfrågas
•	 Ekologisk frukt ska efterfrågas

Kerstin Patriksson-Juhlin, Vision-ombud 
från Gotlandsavdelningen, var med på en av 
de första utbildningarna där den vegetariska 
måltiden serverades till lunch.

– Det var jättegott, berättar hon. Det var 
en rätt med tofu, och vi var flera som tyckte 
att det var godare än kötträtten vi fått dagen 
innan. 

– Jag tycker att det är ett förträffligt initia-
tiv, fortsätter hon. Det ligger i tiden att tänka 
på miljön och världen. Och vi fick bra infor-
mation om varför SKTF valt att servera en ve-
getarisk lunch. Att kött har en stor påverkan 
på klimatet och miljön, inte bara här i Sverige.

Annica Johansson är konferensansvarig på 
Konferenscentrum i Alvesta, där förbundet 
lägger många utbildningar. Hon tycker att det 
är positivt med kraven. 

– Det visar på nytänkande, att SKTF går 
i bräschen för att efterfråga hållbara konfe-
renser, säger hon. Det märks att ni verkligen 
funderat på detta.

Bara schysta varor i Visions 
profilbutik
I Visions nya profilbutik, som lanserades i 
samband med nya namnet, är alla profilprylar 
fair. Det innebär att de antingen är Fairtrade-
märkta, närproducerade, biologiskt nedbryt-
bara, tillverkade i återvunnet material, eller 
sparar energi.

Wackes, som är det företag Vision valt att 
samarbeta med när det gäller profilprodukter, 
arbetar med ”ansvarsfulla affärer” vilket inne-
bär att de endast samarbetar med godkända 
leverantörer som garanterar etik, miljö och 
arbetsförhållanden enligt Wackes AB ”code 
of conduct ”. Alla underleverantörer bedöms 
innan de blir godkända, detta för att förhin-
dra förekomsten av t ex barnarbete.

– Jämfört med en del andra leverantörer är 
våra profilprylar dyrare att köpa. Men att ta 
ansvar för vad vi köper och hur det är tillver-
kat är viktigt för oss som är en Fair Union, 
sade kommunikationschef Karin Ottosson.  

Stöd till medlemmar med 
ofasta jobb 
Ett nytt ord för visstidsanställd lanserades, 
ofast jobb, av Vision under året. Målet med 
satsningen var att tydliggöra att Vision är ett 
fackförbund även för alla som inte har ett fast 
jobb. Satsningen innebär bland annat aktivi-
teter i form av yrkesträffar, seminarier och ut-
bildningar. Därtill erbjuds dessa medlemmar 
vägledning av Visions karriärcoacher.

Dessutom presenterades Marcus Norden-
borg som expert på ofasta jobb. Hans bästa 
råd till den med ofast jobb lyder:

– Gå med i Vision och i a-kassan. Se till att 
få ett anställningsbevis och kolla med Vision 
Direkt så att du får rätt lön. Prata med Vision-
ombudet på din arbetsplats om vilka rättighe-
ter som finns i kollektivavtalet.

Bio om arbetsvillkor 
Fredagen den 7 oktober var det ”World day 
for decent work”, en dag för att särskilt ma-
nifestera schysta villkor i arbetslivet. Centret 
i Stockholm bjöd in till bioträff för medlem-
mar, som också kunde ta med sig en intres-
serad kollega.

Först fanns möjlighet att mingla och ställa 
fackliga frågor i biofoajén. Inne i salongen 
visades Visions film om namnbytet innan vis-
ningen av Niceville startade. Filmen handlar 
framför allt om arbetsvillkor i 60-talets ame-
rikanska söder för de svarta kvinnor som var 
anställda i societetsfamiljerna.

Marcus Nordenborg
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Fler yrken i Vision
Vision vässade under året sitt erbjudande så 
att fler känner sig lockade av ett medlemskap. 
Utöver den fackliga rådgivningen Vision Di-
rekt och Chef Direkt har nu personalvetare 
och ingenjörer/tekniker fått personliga om-
budsmän att diskutera sina yrkesspecifika 
frågor med.

Yrkesfrågor i fokus på för-
bundskonferenserna
Den 2 till 3 september samlades cirka 650 
förtroendevalda och 200 anställda i Vision till 
regionala förbundskonferenser på Stockholm 
waterfront. 2010 beslutade förbundsmötet om 
nio åtgärder för att nå de uppsatta målen till 
förbundsmötet 2012. Hösten 2011 var i halv-
tid och man diskuterade hur långt Vision har 
kommit i det arbetet. 

– För oss i förbundsstyrelsen var det viktigt 
att ge återkoppling på ett av uppdragen vi fick 
på förbundsmötet 2010, nämligen att komma 
med tankar och förslag angående yrkesfrågor, 
berättade Ove Jansson i förbundsstyrelsen. 
Det arbete som har pågått sedan dess gör att 
vi nu bland annat lanserar personliga om-
budsmän för tekniker och för personalvetare, 
yrkesråd för ekonomer och ett större yrkesfo-
kus på vision. se. 

Personliga ombudsmän 
Chefer i Vision har länge haft personliga om-
budsmän att bolla yrkesfrågor med. Det har 
varit ett lyckat koncept och under hösten fick 
två nya yrkesgrupper personliga ombudsmän: 
Personalvetare och ingenjörer/tekniker. De 
nya personliga ombudsmännen svarar på frå-
gor som på olika sätt är relaterade till yrkes-
rollen.

Thomas Brunkert fick uppdraget att vara 
personlig ombudsman för medlemmar som 
jobbar med HR- och personalfrågor. Att er-
bjuda en personlig ombudsman tror han kan 
bidra till att profilera Vision bland personal-
vetarna.

– En del personalvetare tror kanske inte att 
de kan vara med i Vision. Som anställd på per-
sonalavdelningen är det lätt att se sig själv som 
arbetsgivarrepresentant och glömma bort att 
man även är en vanlig arbetstagare. Inte sällan 
har man Vision på andra sidan förhandlings-
bordet, precis som våra chefsmedlemmar. Det 
är kanske inte självklart vart man ska vända 
sig med frågor som rör den egna arbetsmil-
jön eller yrkesrollen, och därför tror jag att 
en personlig ombudsman är bra för just den 
yrkesgruppen, sade Thomas Brunkert.

Karl Lundberg blev personlig ombudsman 
för ingenjörer och tekniker. Han menar att 
det finns många poänger med att synliggöra 
yrkesgrupperna:

– De är växande grupper som vi i Vision be-
höver bli bättre på att rekrytera. Att erbjuda 
en personlig ombudsman är ett sätt att synlig-
göra ingenjörer och tekniker och erbjuda en 
snabbare kontaktväg. Vi har sett att det blir 
svårare för kommuner och landsting att rekry-
tera specialister som ingenjörer och tekniker. 
Konkurrensen från privata sektorn, som kan 
erbjuda helt andra löner, är hård. Lönefrågan 
hör också till de viktigaste yrkesfrågorna för 
grupperna.

Thomas Brunkert och Karl Lundberg är 
Visions ansikten utåt i kommunikationen 
med medlemmarna, men det finns personliga 
ombudsmän på varje regionalt center som tar 
hand om personalvetare, ingenjörer och tek-
niker i respektive område.

En dag i arbetslivet för  
studenter
Under året testade Vision ett nytt koncept för 
att stärka anknytningen till arbetslivet för stu-
denter. Det innebär att en student ger möjlig-
het för studenter att under en arbetsdag vara 
med en yrkesverksam person. Arbetsdagen 
ger studenten inblick i ett framtida yrke. Dess-
utom är det en möjlighet att visa att det finns 
intressanta arbetsuppgifter och attraktiva ar-
betsplatser inom offentlig sektor. 

7. Yrkesfrågorna är mer i fokus 
i vårt fackliga arbete



26

Anna Renvall är en av de studenterna som 
skickade in sin intresseanmälan om att få vara 
med på en arbetsdag för ekonomer.  Hon träf-
fade Marjo Johansson som jobbar med eko-
nomi på Räddningstjänsten i Göteborg.

– Det är en jättebra möjlighet att få se hur 
det funkar i praktiken, sade Anna. Jag har läst 
redovisningskurser och det har varit mycket 
teori. Nu känner jag igen ord och begrepp – 
kul att få bekräftat att man kan teorin. Man 
har aldrig använt sig av sina kunskaper i 
”verkligheten”. Det här är ett ypperligt till-
fälle att knyta ihop teori och praktik och få en 
inblick i yrket.

Även studenter på personalvetarprogram-
met fick möjlighet att vara med en arbetsdag.

Riktlinjer för volontärt 
arbete
I februari tog SKTF fram riktlinjer för volon-
tära insatser inom offentligt driven verksam-
het. Det blir allt vanligare med ideellt arbete 
i offentligt driven verksamhet. SKTF ställde 
sig positivt till det i riktlinjerna, men menade 
att det måste finnas en tydlighet i hur man till 
exempel fördelar arbete och ansvar mellan an-
ställda och volontärer.

Seminarium om missbruks-
vården
Enligt SKTF saknades det en mötesplats där 
medlemmar inom socialtjänst och behand-
lingshem kan samtala med arbetsgivare och 
politiker om hur vi skapar en bättre och mer 
effektiv missbruksvård. Därför arrangerade 
SKTF tillsammans med Attendo Individ och 
Familj ett seminarium kring missbruksvården 
i februari.

Bland andra medverkade Gerhard Larsson, 
regeringens utredare av missbruks- och bero-
endevården. Han hade skissat på ett förslag 
som innebär ett tydligare huvudmannaskap 
för de insatser som sätts in kring individen 
som missbrukar eller befinner sig i riskzonen.  
Yvonne Ahlström, socialpolitiskt ansvarig på 
SKTF, välkomnade ett förtydligande av hu-
vudmännens ansvar. Men, poängterade hon, 
det är viktigt att inte reducera det sociala ar-
betet i missbruksvården.

Nya löneseminarier för 
olika yrken
Under året lanserades ett nytt koncept för 
löneseminarier för olika yrkesgrupper. Tan-
ken var att på ett enkelt sätt skapa en dialog 
med olika yrkesgrupper kring lön. Lönesemi-
narierna kan användas vid arbetsplatsbesök, 
lunchmöten, yrkesseminarier med mera. De 
tar upp lönefrågor ur en viss yrkesgrupps per-
spektiv. Seminarier kan ordnas för yrkena so-

cialsekreterare, ingenjörer, biståndsbedöma-
re, ekonomer, enhetschefer i äldreomsorgen, 
tekniker och personalsekreterare.

Först ut att arrangera löneseminarierna var 
Nyköping, där ekonomer och personalsekre-
terare bjöds in.

– Det var i samband med att vi hade orten i 
fokus i Nyköping, som vi passade på att bjuda 
in till löneseminarium, berättar Joakim Un-
nerbäck på SKTF-centret i Linköping. Vi bjöd 
på lunch och efter det hade vi en halvtimmes 
seminarium och snackade lön.

Nu bryter vi tystnaden – ett 
nätverk för socialtjänstens 
förutsättningar
Politiken måste ta sitt ansvar och ge mer re-
surser så att socialtjänsten får förutsättningar 
att utföra ett professionellt arbete och därmed 
möjliggöra så att vi kan följa socialtjänstlagen. 
Det är kraven från nätverket ”Nu bryter vi 
tystnaden” som startades av SKTF i Stock-
holms stad tillsammans med SSR. Nätverket 
fick under året uppmärksamhet i sociala me-
dier och uppmärksammades av Europeiska 
federationen för offentliganställdas förbund, 
EPSU.

Socionomen Maria Liv är engagerad i nät-
verket.

– Stockholms stad har en vision att vara 
en kommun i världsklass och ekonomin här 
blomstrar. En kommun i världsklass borde er-
bjuda en service i världsklass. Men istället ser 
vi hur personer som är i behov av stöd tvingas 
till att söka sig mellan olika myndigheter och 
ideella verksamheter för att klara sin vardag. 
Socialbidraget som enbart är avsett att fung-
era som en tillfällig lösning blir en långvarig 
försörjningskälla för allt för många personer 
och barnfamiljer.

– Vi som arbetar med socialt arbete får inte 
stå tysta och se på när människor far illa. Vi 
försvarar det sociala arbetet och våra profes-
sionella bedömningar.

 

Maria Liv, Socionom
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Avtalsrörelsen

Schystare villkor i  
Svenska kyrkan
Under våren fick anställda i Svenska kyrkan 
ett nytt kollektivavtal. Bättre villkor för för-
äldrar och kompetensutveckling är några av 
förbättringarna:
•	 Chefen ska prata med dig om din kompe-

tensutveckling i ett utvecklingssamtal varje 
år och du ska få en egen kompetensutveck-
lingsplan.

•	 Längre och mer flexibelt föräldrapenning-
tillägg, och rätt för båda föräldrarna att gå 
på mödravård på betald arbetstid. 

•	 Lägerersättningen är höjd och det blir tyd-
ligare hur arbetstidslagen ska följas när du 
jobbar på läger.

•	 Avtalet ger lägst 1,5 procent i översynen 
2011. 

Vårdföretagarna vård,  
behandling och omsorg
Ett nytt kollektivavtal slöts för medlemmar 
som jobbar med vård, behandling och omsorg 
i ett företag som tillhör Vårdföretagarna. Det 
nya avtalet innehåller bland annat en tydligare 
beskrivning om hur det ska gå till när lönen 
ska bestämmas. 

Tyvärr drog förhandlingarna ut på tiden. 
SKTF hade märkt att löneöversynen på 
många ställen inte fungerar som det är tänkt 
enligt avtalet. Därför sade vi upp avtalet i för-
tid våren 2010, för att få en chans att förbättra 
villkoren. Det tog lång tid att komma överens, 
och först i maj blev avtalet klart. Här är några 
av förbättringarna:
•	 Tiden med föräldrapenningtillägg har 

förlängts från 3 till 5 månader!
•	 Bättre villkor för deltidsanställda
•	 Mer semester än lagen ger 

 

Arbetsgivaralliansen  
Trossamfund och ekume-
niska organisationer 
Arbetsgivaralliansen Trossamfund och eku-
meniska organisationer fick ett nytt avtal som 
gäller till och med den 30 april 2013. Avtalet 
ger lägst 2,0 procent i översynen 2011 och lägst 
3,5 procent 2012. 
•	 Din chef ska prata med dig om din kom-

petensutveckling i ett utvecklingssamtal 
varje år och du ska få en egen kompe-
tensutvecklingsplan. Arbetsgivaren ska 
avsätta de resurser som behövs för en bra 
kompetensutveckling.

•	 Föräldralönen har förlängts från tre till 
fem månader. 

•	 De som arbetar med människovårdande 
uppgifter ska erbjudas yrkeshandledning 
av arbetsgivaren.

Nytt omställningsavtal ger 
stöd till uppsagda
Ett nytt omställningsavtal ska från den 1 janu-
ari 2012 ge trygghet till anställda i kommuner, 
landsting och Pactaanslutna att gälla. Årligen 
beräknas cirka 6 000 och 7 000 beröras av de 
nya reglerna som bland annat innebär indivi-
duella insatser samt ekonomiska förmåner för 
den som sägs upp på grund av arbetsbrist. 

De aktiva insatserna bestäms i samråd mel-
lan den anställde och en särskild rådgivare. 
Det kan till exempel vara en betald utbild-
ning, studiestöd eller en annan särskild insats 
som ska ske under uppsägningstiden. Den an-
ställde har rätt att vara ledig från jobbet för att 
fullfölja utbildningen eller insatsen. 

– Det är en fantastisk framgång att vi efter 
sju års förhandlande lyckats få fram en kollek-
tivavtalad lösning med aktiva insatser för de 
medlemmar som drabbas av arbetslöshet. Det 
är ett bra avtal som står sig väl i jämförelse 
med övriga omställningsavtal på arbetsmark-
naden, sade Mona Tapper, förhandlingschef.
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Resultaträkning
Förbundet har i enlighet med Årsredovisningslagen valt att 
redovisa resultaträkning i kostnadslagsindelad rapport-
form.

Verksamhetens intäkter består i huvudsak av medlemsav-
gifter till förbundet. Vision inkasserar de lokala avdelning-
arna och klubbarnas avgifter och transfererar desamma di-
rekt till respektive lokal organisation.

Verksamhetens kostnader Kostnaderna redovisas netto. 
Intäkternas art varierar, det kan handla om deltagaravgif-
ter, bidrag etc. Kommentarer avseende förändringar mel-
lan åren finns i förvaltningsberättelsen och i noterna till re-
sultaträkningen.

Externa kostnader består av: 
 –  Parlamentarism är kostnader för bl a förbundsmöte, regi-

ongemensamma förbundskonferenser, förbundsstyrelse, 
revision och kansliledning.

 –  Förbundsgemensamma verksamhetsområden avser allehanda 
facklig verksamhet såsom exempelvis kostnader för att 
biträda medlemmarna i förhandlingar, utbildning av för-
troendevalda, information, opinionsbildning, organise-
ring och rekrytering samt studerandeverksamheten Tria 
och projekt som en rekryteringsenhet, information om 
nya a-kasseregler mm. Här ingår också prenumerations-
avgiften för bl a Tidningen Vision vars tidningsredaktion 
finns i dotterbolaget Allt om jobbet Media Sverige AB.

 –  Resurskostnader som expeditionskostnader samt kostna-
der för medlemssystem och övrigt IT-stöd.

Personalkostnader är resurskostnader som personalens löner 
och ersättningar, sociala avgifter, avsättning till pensions-
stiftelse och andra pensionskostnader samt övriga perso-
nalkostnader såsom utbildning mm.  

Avsättningar inom verksamheten / annan verksamhet är avgifter 
till samarbetsorgan/ organisationer där Vision är medlem 
som exempelvis TCO, bidrag till Visions studiefond, studie-
cirkelstöd och premier för inkomstförsäkringen samt kost-
nader för pensionärsverksamheten.

Avskrivningar av inventarier görs enligt plan om tre respekti-
ve fem år.

Kapitalförvaltning är skillnaden mellan ränteintäkter, ut-
delning på aktier mm och räntekostnader mm samt värdeför-
ändring (nedskrivning) per balansdagen på grund av att det 
marknadsmässiga värdet understiger det bokförda värdet.

Fastighetsförvaltning är skillnaden mellan hyresintäkter 
och driftskostnader för förbundets fastigheter.

Skatt är Vision skyldig att betala på näringsverksamhet, 
kapital- och fastighetsinkomst samt kapitalvinst. Dessut-
om betalar förbundet fastighetsskatt. Fastighetsskatten in-
går i driftskostnader för fastigheterna. På avsättning till 
pensionsstiftelsen och övriga pensionskostnader betalas sk 
särskild löneskatt.

Balansräkning

Tillgångar
Anläggningstillgångar är tillgångar som avses att brukas och 
innehas under en längre tid än ett år t.ex. fastigheter och 
värdepapper. Vision har placerat huvuddelen av konflikt-
fondens medel i anläggningstillgångar.

Omsättningstillgångar är tillgångar som på kortare tid än ett år 
kan förvandlas till eller redan är kontanter. Omsättningstill-
gångar delas upp i likvida medel, dvs. pengar i kassan, på 
postgiro eller bank och i kortfristiga fordringar t.ex. kund-
fordringar samt interimsfordringar dvs. räkningar som beta-
lats i förskott men som avser nästa verksamhetsår. Korta 
placeringar ryms också inom omsättningstillgångar.

Eget kapital och skulder
Eget kapital är det överskott som verksamheten gett över 
åren samt medel avsatta till konfliktfond. Av balanserat 
överskott har medel reserverats för framtida projekt mm 
såsom projekt finansierade av styrelsens dispositionsfond.

Obeskattade reserver är skattemässiga dispositioner.

Långfristiga skulder är skulder som har längre löptid än ett 
år, såsom skuld till Visions pensionsstiftelse.

Kortfristiga skulder är skulder som skall betalas inom ett år. 
Hit räknas leverantörsskulder och skatteskulder, samt in-
terimsskulder som är skulder som avser verksamhetsåret 
men betalas först under nästkommande år.

Disposition av över-/underskott
Avsättning till konfliktfond görs enligt den modell som  
beslutades på förbundsmötet 2008 för räkenskapsåren 
2009–2012. Resultatet från finansförvaltningen efter skatt 
ska fördelas mellan verksamheten och konfliktfonden i 
proportion till respektive storlek av bokfört balanserat 
överskott och konfliktfonden vid ingången av året. Av  
konfliktfondens avkastning ska årligen också 20 000 kkr 
tillskjutas verksamheten.
 
Räkenskapsår 2009 redovisas ett resultat från finansför-
valtningen om 111 352 kkr (14 4367 -12 141 -20 874). Räken-
skapsår 2008 redovisades ett underskott från finansförvalt-
ningen med -13 913 kkr (20 807 -12 506 -22 214), totalt 32 913 
kkr efter bidraget till verksamheten om 19 000 kkt, i enlig-
het med förbundsmötets beslut 2004. Efter justering av un-
derskottet räkenskapsår 2008 kvarstår 78 431 kkr (111352-
32921) att fördela proportionerligt mellan verksamheten 
kommande år utifrån ingående balanserat  
överskott (20%) och till  konfliktfonden (80%). Efter  
avdrag för det årliga avkastningsbidraget om 20 000 kkr 
kvarstår 42 647 kkr (80% x 78 431 -20 000) för avsättning 
till konfliktfonden.

Så här läser du Visions årsredovisning
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Allmänt om verksamheten och medlemsutveck-
lingen
Vision organiserar alla som arbetar eller har för avsikt att 
arbeta med välfärdstjänster utförda i kommun, landstings 
eller regioners regi, eller till stöd för den kommunala demo-
kratin. För skola, vård och omsorg gäller detta också i pri-
vatägda verksamheter. Vision organiserar vidare de som är 
verksamma i bolag och stiftelser inom det kommunala om-
rådet samt inom Svenska kyrkan, andra trossamfund och 
ekumeniska organisationer. 

Förbundets högsta beslutande organ är förbundsmötet 
och förbundsstyrelsen. Förbundsmöte hålls vartannat år. 
Under 2011 hölls ett extra förbundsmöte för att välja en ny 
ordförande och fyllnadsvälja till presidium och styrelse då 
sittande ordförande valdes till ordförande för TCO. Under 
”mellanår” anordnas regionala förbundskonferenser. 2011 
samarrangerades de regionala förbundskonferenserna till 
Stockholm för alla regioner i samband med att SKTF bytte 
namn till Vision och firade 75 år. 

Ansvarsfrågor, vinstdisposition mm för både räkenskaps-
år 2010 och 2011 kommer att hanteras av förbundsmötet 
2012. 

Den lokala organisationen bestod vid årsskiftet av 268 
(268) avdelningar och 293 (282) klubbar. 

Medlemsutvecklingen 2011 innebar ett trendbrott. Mycket 
glädjande går Vision för första gången på länge plus med 528 
medlemmar för året. Per årsskiftet uppgick antalet aktiva 
medlemmar till 121 859 (121 331).  Sedan några år finns ett 
samarbete mellan ST, Unionen och Vision kring studeran-
derekrytering/frågor under namnet Tria. Merparten av för-
bundens studerandemedlemmar organiseras genom Tria, 
totalt 27 636 (27 638). Under 2012 kommer studerandeverk-
samheten ske i Visions egen regi som ett resultat av att Unio-
nen vid deras kongress beslöt sig för att avsluta Tria-samar-
betet. Pensionärsmedlemmarna uppgår till 34 662 (34 272). 

Koncern
Redaktionen för förbundets medlemstidningar och nättid-
ning finns i ett helägt dotterbolag, 

Allt om Jobbet Media Sverige AB org.nr 556640-8604. 
Dotterbolaget, som tidigare hette SKTF Media AB, bytte 
namn under 2011. Dotterbolaget hade 2011 en omsättning 
på 32 080 tkr (29 900 tkr) och 15 (15) anställda. 

Förväntningar avseende den framtida utveckling-
en
Vision är inne i ett intensivt förändringsarbete för att bli en 
modern facklig organisation som förmår rekrytera akademi-
ker, unga och nyanställda. Stort fokus har riktats mot rekry-
tering av nya medlemmar och vi har under det gångna året 
upplevt ett trendbrott då medlemssiffrorna visade ett plus 
vid året slut. 

Under 2012 äger förbundsmötet rum och då ska organi-
sationen stämma av de mål som är uppsatta fram till dess 
och också besluta om ny färdväg för Vision. 

Vision präglas idag av ökad energi och kraft i organisa-
tionen och ökat fokus på rekrytering som ett av de kärn-
fackliga uppdragen. 

Vi har också ett unikt läge att fortsätta den positiva ut-
vecklingstrend vi nu är inne i om vi lyckas hålla uppe fart 
och kraft i det arbetet och fokuset på mesta möjliga med-
lemsnytta. Det kommer att bli den utmaning som ligger 
framför oss under 2012 och de kommande åren.

 
Händelser efter bokslutsdagen
Förbundet har de två första månaderna 2012 ökat med yt-
terligare 145 aktiva medlemmar. Utvecklingen för kapitalet 
har inte påvisat några stora förändringar jämfört mot före-
gående år.
 

Ekonomi
Medlemsavgifterna ökade med 3 129 tkr till totalt 294 140 
tkr (291 011 tkr). 

Verksamhetens kostnader redovisas i en kostnadsslags-
indelad resultaträkning med uppdelning på externa kost-
nader, personalkostnader, avsättningar inom verksamhe-
ten, annan verksamhet och avskrivningar. Under not 2 
återfinns en specifikation över verksamhetens kostnader. 

Då förbundsmöte endast hålls vart annat år, och 2011 
var ett år då förbundsmöte ej hölls, är kostnaderna för par-
lamentarismen lägre än jämfört med föregående år.

De högre personalkostnaderna beror främst på att vä-
sentligt högre avsättningarna för pensioner jämfört med 
föregående år. 

Verksamhetens kostnader totalt för koncernen har ökat 
med 64 830 tkr jämfört med föregående år. Dessa ökade 

Belopp anges i tkr om inte annat anges. Belopp inom parentes 
avser föregående år.

Tkr 2011 2010 2009 2008 2007
Intäkter 298 905 292 485 288 469 287 022 294 667
Årets resultat -2 372 55 192 120 654 -46 646 106 790
Eget kapital 1 409 419 1 411 793 1 356 599 1 233 681 1 280 327
Balansomslutning 1 920 538 1 933 987 1 860 981 1 712 763 1 779 525
Soliditet 73% 73% 73% 72% 72%

Förvaltningsberättelse

Årsredovisning
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kostnader är förknippade med det namnbyte och den lanse-
ring som skedde i samband med detta. Vidare utgör också 
ökade pensionskostnader en stor del av denna ökning.

Räkenskapsåret har finansiellt varit svagare år 2011 jäm-
fört med år 2010. Detta har också medfört en lägre kost-
nadsränta på det inlånade och samförvaltade kapitalet 
från pensionsstiftelsen. Föregående år gjordes nedskriv-
ningar vid bokslutet om 26 649 vilka återförts, varför en in-
täkt uppkommer. Ingen nedskrivning har gjorts för 2011. 
Se vidare not 4.

Vid beräkning av förbundets skattesituation är de skat-
temässiga konsekvenser som skulle uppstå vid en försälj-
ning av förbundets tillgångar ej beaktad. En potentiell för-
säljningssumma överstiger skattemässiga anskaffningsvär-
den av respektive tillgång vilket i sin tur skulle leda till ka-
pitalvinstskatt.

Konfliktfondens totala bokförda värde inklusive del av 
obeskattade reserver (se not 15) beräknas till 1 086 690 tkr.

Koncernens fria egna kapital
Koncernens fria egna kapital uppgår till 435 416 tkr.

Förslag till vinstdisposition moderorganisationen
Enligt upprättad årsredovisning uppgår förbundets egna 
kapital till 1 295 984 tkr varav 973 969 tkr tidigare avsatts 
till konfliktfonden, 322 015 tkr är balanserat överskott där 
-3 055 tkr hänför sig till årets underskott.

I balanserat överskott ingår avsättningar och reserve-
ringar för framtida projekt och kostnader. Per bokslutsda-
gen uppgår reserverat belopp till 106 669 tkr (not 15). 

Av årets balanserade medel kr 322 014 937 står kr 280 
045 826 till förbundsmötets förfogande efter avsättning till 
konfliktfonden. Enligt den modell förbundsmötet fastställ-
de 2008 uppgår avsättningen till konfliktfonden år 2010 till 
kr 21 799 961 och för 2011 till 23 224 510 kr.

Styrelsen föreslår förbundsmötet besluta

att     276 990 466 kr balanseras i ny räkning.



Belopp i tkr Not 2011 2010

Verksamhetens intäkter
Medlemsavgifter 1  294 140 291 011
Mottagnings- och inkasseringsavgift   -1 972 - 1 802
   292 168 289 209 
    
Annons- och prenumerationsintäkter tidningar   3 488 2 691
Övriga intäkter och externa bidrag   3 249 585

Summa verksamhetens intäkter  298 905 292 485
   
Verksamhetens kostnader 2
Externa kostnader   -141 968 -105 165
Personalkostnader   -177 348 -158 346
Avsättningar inom verksamheten / annan verksamhet   -32 277 -26 035
Avskrivningar m m 7, 8   -5 539 -2 756
Summa verksamhetens kostnader  -357 132 -292 302 
  
Resultat från den löpande verksamheten  -58 227  183
    
Kapitalförvaltning   
Fastighetsförvaltning  3  7 370 16 678
Värdepappersförvaltning  4  61 195 58 293

Resultat från kapitalförvaltningen   68 565 74 971 
   
Skatt  6  -12 710 -19 962

Årets resultat   -2 372 55 192

Resultaträkning: Koncernen

Årsredovisning
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Tillgångar i tkr Not 2011-12-31 2010-12-31

Anläggningstillgångar  
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark  7 207 249  207 759
Inventarier 8              4 557 4 164

  211 806 211 923
Finansiella anläggningstillgångar    
Andra långfristiga värdepappersinnehav 10 1 604 138 1 594 969
Långfristiga fordringar  11              8 520 8 520
  1 612 658 1 603 489
    
Summa anläggningstillgångar  1 824 464 1 815 412

Omsättningstillgångar   
Varulager mm    
Varulager          0 35 
   0 35
   
Kortfristiga fordringar    
Fordringar medlemsavgifter  8 662 8 076
Kundfordringar  3 150 2 520
Fordringar Visions A-kassa  4 755 3 314
Skattefordran  24 498 11 807
Övriga fordringar 12 2 496 34 875
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13            7 155 5 059
  50 716 65 653 

Kortfristiga placeringar  14 10 849 23 743 
  
Kassa och bank  34 509 29 144

Summa omsättningstillgångar  96 074 118 575

Summa tillgångar  1 920 538 1 933 987

Balansräkning: Koncernen
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Eget kapital och skulder i tkr Not 2009-12-31 2008-12-31

Eget kapital 15  
Ändamålsbestämt kapital   974 003 974 003
  974 003 974 003
   
Fritt eget kapital   437 788 382 596
Årets resultat  -2 372 55 192
  435 416 437 788
   
Summa eget kapital  1 409 419 1 411 791

Skulder
Avsättningar för pensioner  1 294 0 

Långfristiga skulder    
Försäkringsfond  980 15 165
Övriga skulder, Visions Pensionsstiftelse 17  402 473 404 104
  403 453 419 269
Kortfristiga skulder    
Leverantörsskulder  11 707 9 461
Skuld Visions Pensionsstiftelse  8 500 9 000
Skatteskulder  40 360 39 745
Övriga skulder  19 13 243 25 439
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  20  32 562 19 282
  106 372 102 927
    
Summa skulder  509 825 522 196

Summa eget kapital och skulder  1 920 538 1 933 987

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser i tkr Not 2011-12-31 2010-12-31

Ställda säkerheter    
För egna skulder och avsättningar    
Fastighetsinteckningar 17 404 295 404 295

Summa ställda säkerheter  404 295 404 295
   
Ansvarsförbindelser    
Borgensåtagande för personal  900 1 624
TCOs borgensring (500 kr/medlem)  60 666 61 047
Garantiavtal NTR (100 kr/medlem)  12 133 12 209
Borgensåtagande för dotterbolag  0 2 278

Summa ansvarsförbindelser  73 699 77 158
   

Balansräkning: Koncernen

Årsredovisning
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Belopp i tkr Not 2011 2010
 
Verksamheten 
Resultat från den löpande verksamheten  -58 227 183
Resultat från kapitalförvaltningen  68 565 74 971
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet   -7 601 -3 092
  2 737 72 062
Betald skatt  -24 784 - 23 587

Kassaflöde från verksamheten före förändringar av rörelsekapital -22 047 48 475
   
Kassaflöde från förändring i rörelsekapital   
Ökning(-) / Minskning (+) av kortfristiga fordringar  28 466 -33 873
Ökning(-) / Minskning (+) av kortfristiga placeringar  12 894 - 13 299
Ökning(+) / Minskning (-) av kortfristiga skulder  2 830 8 446
Kassaflöde från verksamheten  22 143 9 749
   
Investeringsverksamheten   
Förvärv av materiella anläggningstillgångar  -5 615 - 2 075
Försäljning av materiella anläggningstillgångar  193 47
Investering i finansiella tillgångar  -303 726 -383 748
Sålda finansiella anläggningstillgångar  308 184 377 173
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -964 - 8 603
   
Finansieringsverksamheten   
Amortering av låneskulder  -15 815 -3 703
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -15 815 -3 703 
   
Årets kassaflöde  5 364 -2 557
Likvida medel vid årets början  29 144 31 701
 

Likvida medel vid årets slut  34 508 29 144

Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys i tkr Not 2011 2010 
 

Betalda räntor och erhållen utdelning 
Erhållen utdelning  38 959 22 855
Erhållen ränta  17 536 23 665
Erlagd ränta  -12 664 -38 708
   
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet mm  
Av- och nedskrivning av tillgångar  -21 110 - 819
Övriga ej kassaflödespåverkande poster  13 509 -2 273 
  -7 601 - 3 092
Likvida medel    
Följande delkomponenter ingår i likvida medel 
Kassa och bank  34 508 29 144
  34 508 29 144
   

Kassaflödesanalys: Koncernen
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Belopp i tkr Not 2011 2010 

Verksamhetens intäkter 
Medlemsavgifter 1 294 140 291 011
Mottagnings- och inkasseringsavgift  - 1 972 - 1 802
  292 168 289 209
    
Övriga intäkter och externa bidrag  3 226 547
Summa verksamhetens intäkter  295 394 289 756
   
Verksamhetens kostnader 2  
Externa kostnader  -150 135 -114 294
Personalkostnader  -160 403 -148 339
Avsättningar inom verksamheten / annan verksamhet  -32 277 -26 035
Avskrivningar  7,8  -5 427 -2 629 
Summa verksamhetens kostnader  -348 242 -291 297
   
Resultat från den löpande  verksamheten  -52 848 -1 541
   
Kapitalförvaltning   
Fastighetsförvaltning  3 7 370 16 678
Värdepappersförvaltning  4                  61 157 58 279
Resultat från kapitalförvaltningen  68 527 74 957
    
Bokslutsdispositioner 
Förändring av periodiseringsfond 5  - 2 241 -5 376
  -2 241 - 5 376
   
Lämnade koncernbidrag  -4 500 0
    
Skatt  6 -11 993 - 17 216

Årets resultat  -3 055 50 824

Resultaträkning: Moderförbundet
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Tillgångar i tkr Not 2011-12-31 2010-12-31
 
Anläggningstillgångar    
Materiella anläggningstillgångar 
Byggnader och mark  7 207 249 207 759
Inventarier 8  4 437 3 965
  211 686 211 724
Finansiella anläggningstillgångar    
Andelar i koncernföretag 9 100 100
Andra långfristiga värdepappersinnehav 10 1 604 138 1 594 969
Långfristiga fordringar  11  8 520 8 520
  1 612 758 1 603 589
   
Summa anläggningstillgångar  1 824 444 1 815 313

Omsättningstillgångar   
Varulager mm   
Handelsvaror   - 35
   35
Kortfristiga fordringar   
Fordringar medlemsavgifter  8 662 8 076
Kundfordringar  2 551 2 520
Fordringar Visions A-kassa  4 755 3 316
Skattefordran  23 717 11 317
Övriga fordringar  12 2 455   34 728     
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13  6 980 4 918
  49 120 64 873
    
Kortfristiga placeringar  14 10 849 23 743
    
Kassa och bank  33 899 29 013
    
Summa omsättningstillgångar  93 868 117 666

Summa tillgångar  1 918 312 1 932 979

 Balansräkning
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Eget kapital och skulder i tkr Not 2011-12-31 2010-12-31
  
Ändamålsbestämt kapital 15   
Konfliktfonden   973 969 973 969
  973 969 973 969
Fritt eget kapital   
Balanserat överskott  274 246 274 246
Föregående års resultat  50 824 -
Årets resultat  -3 055 50 824
  322 015 325 070
    
Summa eget kapital  1 295 984 1 299 039
    
Obeskattade reserver 16   
Periodiseringsfonder  152 947 150 705
    
Summa obeskattade reserver  152 947 150 705

Skulder    
Långfristiga skulder    
Försäkringsfond  980 15 165
Övriga skulder, Visions Pensionsstiftelse 17   402 473 404 104
  403 453 419 269
Kortfristiga skulder     
Leverantörsskulder  10 532 8 496
Skulder till koncernföretag 18 4 398 3 002
Skuld Visions Pensionsstiftelse  8 500 9 000
Övriga skulder  19 12 929 25 223
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  20  29 569 18 245
  65 928 63 966
 
Summa skulder  469 381 483 235

Summa eget kapital och skulder  1 918 312 1 932 979

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser i tkr Not 2011-12-31 2010-12-31

Ställda säkerheter 
För egna skulder och avsättningar 
Fastighetsinteckningar 17  404 295 404 295
Summa ställda säkerheter  404 295 404 295

 
Ansvarsförbindelser 
Borgensåtagande för personal  900 1 624
TCOs borgensring (500 kr/medlem)  60 666 61 047
Garantiavtal NTR (100 kr/medlem)  12 133 12 209
Borgensåtagande för dotterbolag  - 2 278

Summa ansvarsförbindelser  73 699 77 158

Balansräkning

Årsredovisning
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Belopp i tkr Not 2011 2010 

Verksamheten 
Resultat från den löpande verksamheten  -52 848 -1 541
Resultat från kapitalförvaltningen  68 527 74 957
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet   -9 006 -3 219
  6 673 70 197
Betald skatt  -24 394 -22 107

Kassaflöde från verksamheten före förändringar av rörelsekapital -17 721 48 090
    
 
Kassaflöde från förändring i rörelsekapital   
Ökning(-) / Minskning (+) av kortfristiga fordringar  28 995 -33 895
Ökning(-) / Minskning (+) av kortfristiga placeringar  12 894 - 13 299
Ökning(+) / Minskning (-) av kortfristiga skulder  -2 537 10 259
Kassaflöde från verksamheten  21 631 11 155
   
Investeringsverksamheten   
Förvärv av materiella anläggningstillgångar  -5 582 -1 989
Försäljning av materiella anläggningstillgångar  195 47
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar  -303 726 -383 748
Sålda finansiella anläggningstillgångar  308 184 377 173
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -929 -8 517
    
Finansieringsverksamheten   
Amortering av låneskulder  -15 816 -3 703
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -15 816 -3 703
    
Årets kassaflöde  4 886 -1 064
Likvida medel vid årets början  29 013 30 077
 

Likvida medel vid årets slut  33 899 29 013

 
Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys i tkr Not 2011 2010

 
Betalda räntor och erhållen utdelning 
Erhållen utdelning  38 959 25 938
Erhållen ränta  17 498 23 665
Erlagd ränta  -12 664 -38 708
    
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet mm   
Av- och nedskrivning av tillgångar    -21 222 -946
Övriga ej likviditetspåverkande poster  12 216 -2 273
  -9 006 -3 219
Likvida medel   
Följande delkomponenter ingår i likvida medel   
Kassa och bank  33 899 29 013
  33 899 29 013

Kassaflödesanalys

41

Årsredovisning



Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen för Vision har upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd. 

Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvs-
metoden.

Visions lokala organisation, 268 (268) avdelningar 
och 293 (282) klubbar, är egna juridiska personer och 
den lokala organisationens resultat och ställning har ej 
medtagits. Avdelningarna och klubbarna har under året 
haft medlemsintäkter om ca 44,5 (44) Mkr vilka an-
vänts till facklig verksamhet. Den lokala organisationen 
beräknas, vid årsskiftet, ha ett eget kapital (nettotill-
gångar) om mer än ett års medlemsintäkter, ca 58 (57) 
Mkr. 

Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse 
med föregående år med undantag av vad som nedan 
anges.

Värderingsprinciper mm
Tillgångar och skulder har värderats till anskaffnings-
värden om inget annat anges nedan. 

Fordringar
Fordringar har efter individuell värdering upptagits till 
belopp varmed de beräknas inflyta.

Avskrivningsprinciper på anläggningstillgångar
För samtliga inventarier, förutom konst, tillämpas av-
skrivning enligt plan. Avskrivningar enligt plan baseras 
på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad eko-
nomisk livslängd. Nedskrivning sker vid bestående vär-
denedgång. Avskrivning görs fr o m 2011 på byggnader 
utifrån en bedömd ekonomisk livslängd om 100 år. Un-
der de senaste åren har ingen planenlig avskrivning 
gjorts. Följande avskrivningstider har tillämpats:

Byggnader 100 år
Inventarier och tjänstebilar 5 år
Datainventarier 3 år
Konst --

Finansiella tillgångar och likvida placeringar
Finansiella tillgångar och likvida placeringar värderas 
till det lägsta av anskaffningsvärdet och marknadsvär-
det. Börsnoterade aktier och andelar värderas genom 
portföljvärdering totalt för innehavet som helhet. Detta 
är en förändring jämfört med föregående år då börsno-
terade aktier och andelar värderades genom portfölj-
värdering för varje enskild depå (förvaltare) samt varje 
enskild diskretionär förvaltare.

Belopp anges i tkr om inte annat anges. Belopp inom paren-
tes avser föregående år.

Tilläggsupplysningar

Årsredovisning
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Not 2   Verksamhetens kostnader

Anställda och personalkostnader 2011 2010

Medelantal anställda    
Koncernen 234 215
Varav män 35 % 37  %
   
Moderförbundet 219 200
Varav män 34 % 35  %

Visions styrelse   
Styrelse och förbundsordförande 13 13
Varav män 54 % 46 %

 
Medlemsavgifter
Medlemsavgiften till Vision uppgick under året till i ge-
nomsnitt kr 189,22 (186,37). Avgiften var 1% av månads-
lönen, dock högst 203 kr (201). För medlemmar i klub-
bar och allmänna klubbar är förbundsavgiften 1,16% res-
pektive 1,21%. Den högre avgiften utöver 1%, 0,16% res-
pektive 0,21%, motsvarar medel för verksamhet som lo-
kalavdelningar bekostar själva, men som för klubbar 
och allmänna klubbar bekostas av Visions regionala 
center. 

Medlemsavgiften för inkomstförsäkring vid arbetslös-
het var 18 kr (7 kr). Försäkringen avser att kompensera 
medlemmar med inkomst över a-kassetaket genom en 
försäkringsersättning motsvarande skillnaden mellan 
80% av inkomsten efter skatt och den erhållna a-kasse-
ersättningen vid arbetslöshet. Medlemsavgiften betalas 
endast av de medlemmar (ca 79%) som har en inkomst 
över a-kassetaket (under 2011; 18 700 kr) och som vid en 
eventuell arbetslöshet kan komma ifråga för ersättning 
ur försäkringen. 

Upplysningar till enskilda poster

Not 1   Verksamhetens intäkter

Inkasserade och transfererade medlemsavgifter  2011  2010

Förbundsavgift 1  269 128  273 759
Förbundsavgift 2 och 3  10 020  10 512
Medlemsavgift inkomstförsäkring  14 992  6 740
Lokala medlemsavgifter Visions avdelningar och klubbar  44 550  42 689
 
  338 690 333 700
   
Transfererat till lokala organisationen  - 44 550 -42 689
 
  294 140 291 011 
   

Annons- och prenumerationsintäkter koncern   2011  2010

Annons- och prenumerationsintäkt  3 488  2 691
 
  3 488  2 691
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Personalens sjukfrånvaro koncernen 2011 2010 
    
Sjukfrånvaro i förhållande till ordinarie arbetstid:    
Totalt 2,97 % 2,2 %
  varav långtidssjukfrånvaro (> 60 dagar) 40,87 % 20,8 %
  
  Kvinnor 3,72 % 2,67 %
  Män  1,43 % 1,67 %
  
  Åldersgruppen 29 år och yngre 3,20 % 1,5 %
  Åldersgruppen 30 – 49 år 1,83 % 2,7 %
  Åldersgruppen 50 år och äldre 4,38 % 1,9 %
    
Personalens sjukfrånvaro moderförbundet 2011 2010  
  
Sjukfrånvaro i förhållande till ordinarie arbetstid:    
Totalt 3,09 % 2,3 %
  varav långtidssjukfrånvaro (> 60 dagar) 41,91 % 20,80 %
  
  Kvinnor 3,90 % 2,7 %
  Män  1,58% 1,7 %
  
  Åldersgruppen 29 år och yngre 3,40 % 1,5 %
  Åldersgruppen 30 – 49 år 1,87 % 2,7 %
  Åldersgruppen 50 år och äldre 4,69 % 1,9 %

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader koncernen 2011 2010
    
Styrelse, förbundsordförande i moderförbund
och VD i dotterbolag 3 820 3 455
Övriga anställda 91 801 89 746
Summa 95 621 93 201
   
Sociala kostnader 67 878 54 531
(varav pensionskostnader) (33 452) (22 158)

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader moderförbundet 2011 2010  
   
Styrelse och förbundsordförande 2 900 2 557
Övriga anställda 85 656 83 740
Summa 88 556 86 297   

Sociala kostnader 58 751 52 106
(varav pensionskostnader) (26 858) (22 018)

För förbundsordförande och VD i dotterbolaget görs 
avsättning till pensionsstiftelse/pensionsfond för pensi-
on enligt KPA-planen med pensionsålder 60 år. Övriga 
styrelseledamöter har inte pensionsrätt från förbundet. 
Styrelsearvode har inte utgått till styrelsen i dotterbola-
get.

Avgångsvederlag
Avtal finns om avgångsvederlag motsvarande två årslö-
ner för förbundsordförande. Avgångsvederlaget sam-
ordnas med lön från eventuell ny arbetsgivare. Något 
avtal om avgångsvederlag till VD i dotterbolaget finns 
inte.

Årsredovisning
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Arvode och andra ersättningar till revisorer 2011  2010  
   
 Koncern Moderför Koncern Moderför
Ernst & Young AB
    
Revisionsuppdraget 560 545 425 400
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 104 104 0 0
Totalt Ernst & Young AB 664 649 425 400
     
Förtroendevalda revisorer 125 125 75 75

Nedan redovisas verksamhetens kostnader i moderorganisationen enligt den uppställningsform som används för 
intern resultatuppföljning av tilldelade anslag och budget. 
    

Externa kostnader     

Parlamentarism mm    
Parlamentarisk verksamhet 7 180 7 180 8 343 8 343
Kansliledning 594 594 551 551

 7 774 7 774 8 894 8 894
    

     
Gemensamma planeringsområden     

Alla ska få frågan 9 477 9 477 - -
Påverkan 4 807 4 807 - -
Inflytande 4 925 4 925 - -
Synlighet 19 808 19 808 - -
Utbildningar 8 382 8 382 - -
Vässa metoderna 58 58 - -
Övrig verksamhet 1 541 1 541 - -
Fortsätta processen - - 9 324 9 324
Arenor för erfarenhetsutbyte - - 8 269 8 269
Världens modernaste välfärd - - 5 616 5 616
Avtalsrörelserna - - 2 992 2 992
Organisering och rekrytering - - 6 151 6 151
 48 998 48 998 32 352 32 352

Övrig förbundsgemensam verksamhet     
Övergripande verksamhet resurscentret mm - - 5 828  5 828 
Funktionärsmedverkan 5 652 5 652 5 274 5 274
Tidningen Vision m fl - 28 692 - 26 902
 5 652 34 344 11 102 38 004

Verksamhet finansierad av särskilda medel    
Kommunikationsplattform mm - - 908 908
Förbundsmöte 2010 - - 1 300 1 300
Extra förbundsmöte 2011 827 827 - -
Rekrytering 3 871 3 871 2 926 2 926
Lanseringskampanj 11 132 11 132 - -
75 års jubileum 2 600 2 600 - -
Jubileumsbok 247 247 - -
Extra bemanning 900 900 - -
 19 578 19 578 5 134 5 134
    
 74 228 102 920 48 588 75 490
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 2011  2010  
   
 Koncern Moderför Koncern Moderför

Tidningens verksamhetskostnader 18 606 - 16 578 -

Skadestånd mm 230 230 -120 -120

Resurskostnader expedition och data     
Expeditionskostnader 25 418 24 036 22 020 21 253
Medlemssystem och övrigt IT-stöd 15 712 15 175 9 205 8 777

 41 130 39 211 31 225 30 030

Summa externa kostnader 141 968 150 135 105 165 114 294

Personalkostnader     
Personalkostnader 172 726 155 908 152 762 142 890
Personalutveckling 4 622 4 495 5 584 5 449

Summa personalkostnader 177 348 160 403 158 346 148 339

Avsättningar inom verksamheten / annan verksamhet    
Försäkringsfond 325 325 963 963
Studiestiftelse 150 150 150 150
Premier inkomstförsäkring 14 667 14 667 5 777 5 777
Studiecirkelstöd 344 344 648 648
Pensionärsverksamhet 802 802 1 632 1 632
Förbundsmöte 2010 - - 629 629
Avgifter andra org. som TCO, OFR, ISKA m fl 15 989 15 989 16 236 16 236

Summa avsättning inom verksamhet/annan verks 32 277 32 277 26 035 26 035

Avskrivningar mm    
Avskrivningar 5 560 5 448 2 716 2 589
Nettoresultat sålda och utrangerade inventarier -21 - 21 40  40 

Summa avskrivningar mm 5 539 5 427 2 756 2 629

Summa verksamhetens kostnader 357 132 348 242 292 302 291 297

Not 3   Fastighetsförvaltning

 2011 2010

Hyresintäkter 44 649 42 236
Driftskostnader -37 279 - 25 558
   
 7 370 16 678
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Not 4   Kapitalförvaltning
 2011 2010

Finansiella intäkter  
Ränteintäkter 18 303 25 938
Utdelningar 38 959  22 855
 57 262 48 793
Finansiella kostnader   
Förvaltningskostnader -1 597 -2 029
Ränta Visions Pensionsstiftelse -11 016 -36 662
Övriga räntekostnader -51 -17
 -12 664 -38 708
Reavinster/reaförluster   
Kapitalvinster värdepapper 11 214 55 955
Kapitalförluster värdepapper -21 304 -11 387
 -10 090 44 568
   
  
Nedskrivning värdepapper mm   
Återföring föregående års nedskrivn. värdepapper 26 649 30 275
Årets nedskrivning värdepapper 0 -26 649
 26 649 3 626
 
 61 157 58 279

Not 5   Förändring av periodiseringsfond
 2011 2010

Periodiseringsfond, årets avsättning -15 198  -21 820
Periodiseringsfond, årets återföring 12 957 16 444

 -2 241  -5 376

Not 6   Skatt

Vision är skyldig att betala skatt på näringsverksamhet, kapital- och fastighetsinkomst samt kapitalvinst. Dessutom 
betalar förbundet fastighetsskatt. Fastighetsskatten ingår i driftskostnaderna för fastigheterna. På avsättning till 
pensionsstiftelsen och övriga pensionskostnader betalas s k särskild löneskatt, skatten redovisas såsom 
personalkostnad.

Arvode och andra ersättningar till revisorer 2011  2010  
   
 Koncern Moderför Koncern Moderför

Aktuell skatt för året 12 710 11 993 19 962 17 216
 
 12 710 11 993 19 962 17 216 
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Not 7   Byggnader och mark
  2011-12-31 2010-12-31

Ackumulerat anskaffningsvärde  
Vid årets början 239 463 239 463
Anskaffat under året 1 892   -  
  241 355 239 463
Ackumulerade avskrivningar   
Vid årets början -31 703 -31 703
Årets avskrivning -2 401 -
  -34 104 -31 703
    
Bokfört värde 207 249 207 759 

Fastighet Beteckning Bokfört  Anskaffn.  Taxerings Marknads  
  restvärde värde värde värde

Sandhamnsplan 1 New York 7 8 035 12 062 55 831 68 000
Wittstocksgatan 17 Tamburmajoren 11 1 229 1 306 40 435 59 000
Jungfrugatan 10 Sjöhästen 5 2 078 2 204 31 104 45 000
Tegeluddsvägen 32  New York 6 9 133 13 776 61 156 79 000
Öregrundsgatan 4 Oporto 2 9 494 14 481 62 537 75 000
Gyllenstiernsgatan 10 Infanteristen 1 2 773 3 681 58 235 81 000
Grev Turegatan 10 Skvalberget 16 4 997 7 514 54 000 75 000
Malmskillnadsgatan 54 Polacken 30 138 678 145 243 148 000 270 000
Inedalsgatan 4 Vårdtornet 9 22 955 23 187 73 769 94 000
Djurgårdsslätten 86 Spetsbergen 14 804 2 163 20 401 28 000
Tärnaby, 4 fritidshus Laxnäs 1:101 93 700 832 1 109
Gesunda, 6 fritidshus Häradsarvet 212:16 1 955 4 536 1 523 2 031
Öland, 6 fritidshus Hörninge 9:73,74,78, 0 3 534 4 461 5 948
                                               79,84,85
Klövsjö, 3 fritidshus Klövsjö 6:328 - 6:330 5 025 5 076 3 380 4 507
  

  207 249 239 463 615 664 887 595

Uppgivet bedömt marknadsvärde har erhållits från extern värderingsfirma vintern 2009. Motsvarande värde för fri-
tidshusen är beräknat utifrån ett antagande att taxeringsvärdet är ca 75% av marknads-värdet. Uppskjuten skatt om 
26,3%, vid en försäljning av samtliga fastigheter, kan beräknas till ca 178 000 tkr. Taxerat värde på marken uppgår 
till 257 051 tkr. Fastigheterna är fullvärdeförsäkrade.

 

Årsredovisning

48



Not 8   Inventarier
  2011-12-31 2010-12-31  
   
 Koncern Moderför Koncern Moderför

Ackumulerat anskaffningsvärde     
Vid årets början 46 521 45 791 48 900 48 257
Nyanskaffningar 3 724 3 691 2 075 1 989
Avyttringar och utrangeringar -3 998 -3 992 -4 454 -4 454
 46 247 45 490 46 521 45 791
Ackumulerade avskrivningar enligt plan     
Vid årets början 42 356 41 826 43 957 43 554
Årets avskrivning 3 137 3 026 2 807 2 680
Avyttringar och utrangeringar -3 803 -3 799 -4 408 -4 408
 41 690 41 053 42 356 41 826

Redovisat värde vid årets slut  4 557 4 437 4 165 3 965

Not 9   Andelar i koncernföretag
            
 Andel Eget  Varav årets Bokfört Nominellt 
  kapital resultat värde  värde

Allt om Jobbet Media Sverige AB (556640-8604), 
säte i Stockholm, 1 000 aktier á 100 kr 100% 436 -1 039 100 100

  436 -1 039 100 100

Finansiella risker
Exponering och risker i kapitalförvaltningen begränsas 
genom de regler som förbundsstyrelsen fastställt i Pla-
ceringspolicy. De viktigaste riskerna presenteras ned-
an.

Aktierisk
Denna risk avser risker för kursnedgång på aktierna. 
Aktierisken hanteras genom regler för riskspridning ge-
nom begränsningsregler kring att placera i enskilda bo-
lag. Derivatinstrument är inte tillåtna i förvaltningen. 
Möjligheten att placera i utländska aktier och aktie-
fonder begränsas som en maximal andel av den totala 
aktieportföljen. För placeringarna finns också etiska 
riktlinjer fastställda. Aktierisken är den mest betydan-
de risken i Visions förvaltning.

Likviditetsrisk
Likviditetsrisk innebär risk för att inte kunna dispone-
ra likvida medel för att möta Visions finansiella behov. 

För att säkerställa att likviditeten kan anpassas till Vi-
sion behov ska portföljen enligt Placeringspolicyn en-
dast innefatta noterade aktier och aktiefonder samt be-
stå av lägst 30 procent räntebärande papper. Likvidi-
tetsrisken bedöms som låg.

Kreditrisk
Med kreditrisk menas att utfärdaren av ett skuldebrev 
eller banken inte kan fullgöra sina förpliktelser. Kredit-
risken begränsas dels av att begränsningsregler per utgi-
vare men även av att placeringar endast får ske i obliga-
tioner som är utgivna av svenska staten, av staten ga-
ranterade värdepapper, kommuner och landsting, bo-
stadsfinansieringsinstitut samt av företag med en kre-
ditrating motsvarande investmentgrade. Kreditrisken 
bedöms som låg.

Not 10   Andra långfristiga värdepappersinnehav
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Andra långfristiga värdepappersinnehav (forts)
  2011-12-31 2010-12-31  
   
 Bokfört Marknads- Bokfört Marknads-
 värde värde värde värde
Andelar/aktier i onoterade bolag
Bergendal TCO:s kurs- och konferensgård
ekonomisk förening, nom 3 396 tkr - - - -

Aktiefonder 465 533 543 083 444 892 642 442
Blandfonder 12 081 15 893 221 372 252 741
Räntefonder 605 093 637 708 453 728 457 109
Aktier 321 725 343 107 311 676 424 354
Obligationer 199 706 201 353 163 301 162 745
     
Summa 1 604 138 1 741 144 1 594 969 1 939 391

Uppskjuten skatt om 26,3%, vid en försäljning av samtliga långfristiga värdepappersinnehav, kan beräknas till  
ca 56 000 tkr (91 000).

 2011 2010

Ingående anskaffningsvärde 1 621 618 1 590 422
Årets inköp 303 726 383 748
Årets avyttring - 321 206 -375 808
Ack anskaffningsvärde 1 604 138 1 621 618
   
Ingående värdereglering - 26 649 -30 275
Årets förändring värdereglering 26 649 3 626
Ack värdereglering - -26  649
   
Bokfört värde 1 604 138 1 594 969

Not 11   Andra långfristiga fordringar
  2011-12-31 2010-12-31

Reversfordringar    
Brf Norra Kungstornet  8 520 8 520

  8 520 8 520

Not 12   Övriga fordringar
 2011-12-31  2010-12-31  
   
 Koncern Moderför Koncern Moderför

Betalda ej erhållna värdepapper 472 472 3 934 3 934
Utlägg för vidarefakturering 63 63 516 516
Inlåning Swedbank - - 30 000 30 000
Avräkning fastighetsförvaltningsbolag Akifa 436 436 - -
Övriga fordringar 1 525 1 484 425 278
   
 2 496 2 455 34 875 34 728
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Not 13   Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 2011-12-31  2010-12-31  
   
  Koncern Moderför Koncern Moderför

Förutbetalda kostnader  3 235 3 235 2 559 2 418
Upplupen intäktsränta  3 078 3 078 2 273 2 273
Övriga upplupna intäkter  842 667 227 227
     
  7 155 6 980 5 059 4 918

Not 14   Kortfristiga placeringar
  2011-12-31 2010-12-31

Fordringar Diskretionär förvaltning 10 849 23 743

Not 15   Eget kapital

Koncernen Reservfond Konfliktfond Balans.  Årets S:a EK
     överskott  överskott 

Koncernens ingående balans  35 973 968 382 596 55 192 1 411 791
Disposition överskott f.år  -  55 192 -55 192 0
Årets resultat koncernen -   -2 372 -2 372
 
  35 973 968 437 788 -2 372 1 409 419

Moderorganisationen Konfliktfond Balanserat Föregående års Årets över-/
   överskott överskott underskott

Utg. balans enl balansräkning f.år  973 969 274 246 - 50 824
Disp överskott tidigare år   50 824 - 50 824 
Årets resultat    -3  055
    
Totalt 973 969 274 246 50 824 -3 055

Förbundsmöte hålls vartannat år varför beslut om dis-
position av årets överskott kommer att tas först på För-
bundsmötet hösten 2012.

I moderorganisationen avsatta medel till periodise-
ringsfonder skall, efter avdrag för skatt (i dag 26,3%) 
tillföras konfliktfonden vid upplösning. T o m 2012 (tax 
2011) har 152 946 tkr (150 705) avsatts (se not 16) vilket 
motsvarar en ökning av konfliktfonden med 112 721 tkr 
(111 070) efter skatt vid upplösning. Konfliktfondens to-

tala bokföringsmässiga värde kan därmed beräknas till 
ca 1 086 690 (ca 1 085 039 tkr).

I moderorganisationens balanserade överskott om 274 
246 (274 246 tkr) ingår avsättningar och reserveringar 
för framtida projekt och kostnader med 106 669 tkr 
(139 950 tkr), se specifikation nedan. Kostnaden för 
dessa reserveringar och avsättningar redovisas först det 
år medlen används (förbrukas) för ett projekt eller dy-
likt.
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Reserverat av balanserat överskott för framtida projekt och kostnader

  2011-12-31 2010-12-31

Styrelsens dispositionsfond  20 986 40 564
Omställningsfond 23 378 24 764
Överskotts-/budgetfond 45 356 51 320
Övriga reserveringar 16 949 23 302

  106 669 139 950

I posten övriga reserveringar, 16 949 tkr, ingår bl a de regionala centrens överskott, 14 049 tkr att överföra till 2012 års 
verksamhet.

Not 16   Obeskattade reserver
  2011-12-31 2010-12-31

Periodiseringsfonder   
  
- Avsatt vid taxering 2006 - 12 957
- Avsatt vid taxering 2007 28 623 28 623
- Avsatt vid taxering 2008 34 404 34 404
- Avsatt vid taxering 2009 26 445 26 445
- Avsatt vid taxering 2010 26 457   26 457 
 - Avsatt vid taxering 2011 21 820 21 820
- Avsatt vid taxering 2012 15 198 -

  152 946 150 706

Medel avsatta till periodiseringsfonden skall, efter avdrag för skatt (i dag 26,3%), tillföras konflikt-fonden vid 
upplösning, se not 15.

Not 17   Övriga skulder, långfristiga
  2011-12-31 2010-12-31

Visions Pensionsstiftelse 402 473 404 104

Ställda säkerheter för övriga skulder   Marknadsvärde Uttagna pantbrev

Fastighetsinteckningar   
Polacken 30    270 000 176 250
Sjöhästen 5    45 000 25 125
New York 7   68 000 39 750
New York 6   79 000 44 250
Oporto 2   75 000 45 000
Vårdtornet 9   94 000 49 500
Tamburmajoren 11   59 000 830
Infanteristen 1   81 000 3 690
Skvalberget 16   75 000 4 900
Spetsbergen 14   28 000 15 000 

    874 000 404 295

De pantbrev som lämnats i fastigheterna är de enda uttagna fastighetsinteckningar som lämnats i pant till annan. Se 
även not 7 avseende uppgivet marknadsvärde.
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Dotterbolaget, Allt om Jobbet Media Sverige AB har 
avräkningskonto med ränta hos moderförbundet. Lik-
vidmässigt hanteras samtliga betalningar till och från 

dotterbolaget genom konton knutna till förbundets 
bank- och postgirokonton med automatisk tömning 
och hämtning av likvida medel dagligen. 

Not 18   Fordringar/Skulder till koncernföretag

Not 19   Övriga skulder, kortfristiga

 2011-12-31  2010-12-31  
   
  Koncern Moderför Koncern Moderför

Köpta ej likviderade värdepapper  - - 11 564 11 564
Personalens preliminärskatt  2 964 2 776 2 939 2 723
Avräkning fastighetsförvaltningsbolag  - - 1 736 1 736
Mervärdesskatt oktober - december  1 352 1 352 280 280
Förskott från bank ej erhållna medlemsavgifter  8 000 8 000 8 000 8 000
Övriga poster  927 801 920 920
   
  13 243 12 929 25 439 25 223

Not 20   Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 2011-12-31  2010-12-31  
   
  Koncern Moderför Koncern Moderför

LO/TCO Rättsskydd  547 547 1 553 1 553
Förutbetalda intäkter hyror  3 942 3 942 - -
Visions Solidaritetsfond  - - 83 83
Semesterlöneskuld  6 431 5 930 6 200 5 843
Sociala avgifter  4 990 4 638 4 873 4 547
Skuld avgångsvederlag och avgångslöner  752 752 2 343 2 343
Övriga upplupna kostnader  15 900 13 760 4 230 3 876
     
  32 562 29 569 19 282 18 245

Visions solidaritetsfond
Under året har inkommit medel uppgående till 106 tkr (123 tkr). Av dessa har 70 tkr (40 tkr) förbrukats under året i 
internationella projekt.
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Stockholm den 12 mars 2012

Annika Strandhäll Ove Jansson Veronica Karlsson 
Förbundsordförande 1:e vice förbundsordf. 2:e vice förbundsordf.

Anders Blom Anna-Lena Danielsson Karl-Gustav Forsberg 

Carin Neanro Martin Persson  Delshad Saleh 
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Maud Gustavsson
Personalklubbens repr.
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Ernst & Young AB

Svante Nylén
Auktoriserad revisor

Barbro Svensson Bo Bergsten 
               Av förbundsmötet valda revisorer 
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Rapport om årsredovisningen
Vi har reviderat årsredovisningen och koncernredovisning-
en för Vision för år 2011. 

Styrelsens ansvar för årsredovisningen
Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsre-
dovisning och koncernredovisning som ger en rättvisande 
bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kon-
troll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta 
en årsredovisning och koncernredovisning som inte inne-
håller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oe-
gentligheter eller på fel.

Revisorernas ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och kon-
cernredovisningen på grundval av vår revision. Auktoriserad 
revisor har utfört revisionen enligt International Standards 
on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standar-
der kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och ut-
för revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovis-
ningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga 
felaktigheter. Förtroendevald revisor har utfört revisionen 
enligt god revisionssed för förtroendevalda revisorer i Sveri-
ge. 

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta 
revisionsbevis om belopp och annan information i årsredo-
visningen och koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka 
åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma 
riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och 
koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentlighe-
ter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn 
de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur 
föreningen upprättar årsredovisningen och koncernredovis-
ningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma 
granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om 
effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision 
innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de 
redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i 
styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvär-
dering av den övergripande presentationen i årsredovisning-
en och koncernredovisningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckli-
ga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

 

Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncern- 
redovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningsla-
gen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av 
föreningens och koncernens finansiella ställning per den 31 
december 2011 och av dess finansiella resultat och kassaflö-
den för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberät-
telsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredo-
visningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att förbundsmötet fastställer resultat- 
räkningen och balansräkningen för moderföreningen och 
för koncernen. 

 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra för-
fattningar samt stadgar
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredo-
visningen har vi även reviderat styrelsens förvaltning av Vi-
sion för år 2011.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

Revisorernas ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om styrel-
sens förvaltning på grundval av vår revision. Vi har utfört re-
visionen enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag för vårt uttalande om förvaltningen har vi 
utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovis-
ningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden 
i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseleda-
mot har företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till för-
summelse som kan föranleda ersättningsskyldighet.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckli-
ga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden
Styrelseledamöterna har inte handlat i strid med förening-
ens stadgar. Vi tillstyrker att förbundsmötet  beviljar styrel-
sens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Till förbundsmötet i Vision, org.nr. 802001-8019 

Revisionsberättelse

Stockholm den        mars 2012

Svante Nylén Bo Bergsten Barbro Svensson
Auktoriserad  revisor Förtroendevald revisor Förtroendevald revisor
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I slutändan handlar ett medlemskap i Vision 
om en sak. Att du ska få ut så mycket som 
möjligt av ditt arbetsliv.

Vision Direkt  
Alla vardagar mellan 8-20
telefon 0771 44 00 00
e-post visiondirekt@vision.se


