
36. Chefsmedlemmarnas förutsättningar
Motionär: Vision Göteborg

Vision har sedan flera år tillbaka en hjärtefråga som poängterar det viktiga arbetet med chefernas frågor. 
Vision ska vara första handsvalet för alla chefer inom vårt avtalsområde. Där har vi konkurrens av andra fack-
förbund, varav det finns ett som enbart riktar sig till chefer. Anledningen till att många chefer väljer ett annat 
förbund är ofta med argumentet ”jag vill inte vara med i samma fackförbund som mina medarbetare”. Här 
har vi som förbund en stor utmaning. Hur får vi nuvarande och potentiella medlemmar att känna att Vision 
är relevant för dem? 

Visions styrka som förbund är att vi organiserar alla på arbetsplatsen, inklusive chefer. Det gör att om vi 
driver chefernas frågor så gynnar det övriga medlemmar – och tvärtom. Därför är det viktigt att vi hittar bra 
lösningar och forum, för att kunna göra detta, och att chefsmedlemmar känner sig bekväma.  Våra chefsmed-
lemmar behöver ha fackliga företrädare på sina arbetsplatser som arbetar och driver deras frågor. Vi behöver 
vara representerade i samverkansgrupper och skyddskommittéer för att kunna intresseförhandla och disku-
tera chefsmedlemmarnas arbetsvillkor och arbetsmiljöproblem. På så sätt blir Vision synliga, och fler väljer 
ett aktivt medlemskap i Vision.

 Men, vi behöver få ett större engagemang i chefsfrågorna, så att vi blir förstahandsvalet för cheferna. 

Upplägget med RIM, skulle kunna vara ett koncept för att få mer tryck i chefsfrågorna. Ett chefsforum i varje 
region samt ett nationellt forum där representanterna från regionerna sammanstrålar. De regionala chefs-
forumen ska bestå av företrädare för chefer samt engagerade chefsmedlemmar och förtroendevalda.  Sam-
mankallande bör vara den personliga ombudsman som finns i varje region. På så sätt skulle vi kunna få större 
kunskap i hur andra regioner jobbat med chefsfrågor, vilka frågor man fokuserat på och vilket resultat det 
gav. Genom ett nytt sätt att arbeta skulle vi kunna nå ännu större framgång i chefsfrågorna och fler skulle i 
förlängningen känna sig mer bekväma att bli medlemmar i Vision.

Med hänvisning till ovanstående föreslår undertecknad 

att  skapa regionala chefsforum som är sammankopplat med ett nationellt forum med representanter 
från varje region. 

Följande avdelningar har meddelat att de stöttar motionen:
Vision Stockholms stad

Förbundsstyrelsens yttrande över motionen ”Chefsmedlemmarnas förut-
sättningar”

Precis som motionärer skriver så ska Vision vara första handsvalet för alla chefer inom vårt avtalsområde. 
Konkurrens med andra fackförbund är hård och vi behöver hela tiden arbeta aktivt med hur vi är relevanta 
för målgruppen. 

Vision har idag tre lösningar för att möta den utmaning som det är att chefer ibland upplever att de inte kan 
vara med i samma fackförbund som sina medarbetare. För det första kan avdelningarna utse särskilda ombud 
som företrädare chefer, för det andra kan chefsmedlemmar vända sig till Chef Direkt och för det tredje finns 
de personliga ombudsmän för chefer. Lösningar fyller på lite olika sätt viktiga funktioner för att hantera den 
speciella situation som chefer har.  Arbetet kan emellertid utvecklas och förbundsstyrelsen delar motionärens 
uppfattning om att det behöver göras mer. 

Visions styrka som förbund är att vi organiserar alla på arbetsplatsen och det är en princip som vi värnar. 
Därför är också vad och hur vi gör ute på arbetsplatser mycket viktigt. För att kunna driva chefers frågor 



behöver Vision ha ett tydligt chef- och ledarskapsperspektiv i all forum där vi kan utöva inflytande.  För-
bundsstyrelsen vill av den anledningen att förbundet ser över hur den arbetsplatsnära chefsverksamheten 
kan utvecklas. Regionala chefsforum, som motionären lyfter fram, vara en del i det men frågan behöver en 
bredare ingång.

Chef- och ledarskapsfrågor är en av de föreslagna hjärtefrågorna för förbundets fortsatta arbete. Både cen-
tralt och regionalt kommer förbundet under kommande år att fortsätta utveckla både politik, organisation 
och arbetssätt för att bli ännu starkare på detta prioriterade område.

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta

att  avslå motionen.

att  förbundsstyrelsen får i uppdrag att se över och initiera ett arbete med syftet att chefsverksamheten 
ute på arbetsplatser utvecklas och stärks.

 




