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Vision Stockholms stad har återigen under 2015 drabbats av att våra förtroendevalda inte får möjlighet att 
delta i de regionala och förbundsövergripande utbildningarna i den mån som de önskar.  Exempel på dessa 
utbildningar är Vision och arbetsrätten, valutskottsutbildning, löneprocessutbildning, ordförandeutbildning 
etc.

Att våra förtroendevalda inte rustas enligt de löften som ges av förbundet, när de ställer upp som fackligt 
förtroendevalda, är ett svek av oss som förbund. Vi får regelbundet förfrågningar om att prioritera bland våra 
förtroendevalda som sökt utbildningar eller som vi uppmanat att söka utbildningar utifrån sina roller och 
uppdrag. Detta leder i sin tur till frustration bland våra förtroendevalda som upplever att Vision Stockholms 
stad sviker dem eftersom vi inte ordnar plats på utbildningar som de behöver för utföra sina uppdrag.

Vad kan Vision göra åt detta då? Jo, anpassa utbildningsutbudet och antalet utbildningsplatser utifrån hur 
många som anmäler sig till utbildningarna. Detta kräver ett flexibelt och förändringsbenäget arbete kring 
regional och förbundsövergripande utbildningar. 
 
Vision Stockholms stad föreslår:

Att  förbundsmötet ger förbundsstyrelsen i uppdrag att anpassa utbildningsutbudet och antalet utbild-
ningsplatser efter de förtroendevaldas behov.

Avdelningens yttrande kring motionen: 
Vision Stockholms stads representantskap ställer sig bakom motionen och antar den som sin egen. 

Malmöavdelningen, Eskilstunaavdelningen, Göteborgsavdelningen och Landstingsavdelningen Stockholm 
ställer sig bakom motionen.
 

Förbundsstyrelsens yttrande över motionen ”Visions utbildningsutbud”

Förbundsstyrelsen har diskuterat hur vi ska tillgodose de olika behov som finns hos våra förtroendevalda och 
medlemmar i förbundets avdelningar och klubbar som varierar i storlek och förutsättningar beroende på 
vilken bransch och yrkesroll en befinner sig i. 
Vi har ställt oss frågan hur stödet till engagerade medlemmar och förtroendevalda ska se ut i en modern 
facklig organisation med höga ambitioner. Där behovet av kunskap är stort och nödvändigt, engagemanget på 
arbetsplatserna drivande och en förutsättning för att vi ska nå fackliga framgångar. 

Vi satsar stora resurser på utbildningsstödet i Vision. Det är en omfattande organisation som möjliggör det 
rika utbud av utbildningar vi erbjuder idag. Dimensioneringen av denna organisation är viktig och är ett upp-
drag som förbundsstyrelsen har att besluta om i den löpande verksamhets- och budetplanering som förbunds-
styrelsen godkänner för kansliorganisationen. 
Förslaget att anpassa utbildningsutbudet efter förtroendevaldas behov blir ett naturligt inspel till den utred-
ning av utbildningsstödet som föreslås i motion 58. 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta

att    anse motionen besvarad 




