
63. Kompetensutvecklingsplan för erfarna ordfö-
ringar
Motionärer: Ritva Rådefalk Vision Mariestad och Seija Jokela Vision Sköv-
de

När man blir ordförande i Vision så får man gå en hel del utbildningar i början som t ex Ny ordförande, Full-
maktsutbildning i flera olika steg, Löneprocessen mm. 
Men sen då?
Idag har vi ordförandekonferens en gång om året, vi har arbetsrätt en dag, vi har handledning 2 halvdagar om 
året.
Vi erfarna ordföringar saknar fortbildning och påbyggnad på de utbildningar vi gått tidigare. Vi har samlat på 
oss en hel del erfarenhet under åren och med backspegeln ser vi idag att vi har ett annat behov av utbildning.
Många avdelningar får ”klara sig själva” på grund av belastning på våra Center.

Vi föreslår Förbundsmötet

Att ge Förbundsstyrelsen i uppdrag att se över fortbildningar för erfarna ordföringar för att säkerställa 
det arbetsrättsliga arbetet

Avdelningens yttrande kring motionen: 
Vision Mariestad och Vision Skövde har behandlat motionen och tillstyrker den.

Följande avdelningar har meddelat att de står bakom motionen:
Vision Skara, Vision Vara, Vision Karlsborg, Vision Götene, Skara Stift, Vision Gullspång, Vision Tidaholm, 
Vision Töreboda, Vision Halmstad

Förbundsstyrelsens yttrande över motionen ”Kompetensutvecklingsplan 
för erfarna ordföringar”

Förbundsstyrelsen kan konstatera att det idag görs ett arbete i varje region för att möta de behov och den 
kompetensutveckling som är aktuell just där. Det är viktigt att erfarna förtroendevalda har en dialog med 
verksamhetschefen för att där göra en individuell kompetensutvecklingsplan utifrån var och ens behov som 
sedan kan verkställas. 

Förbundsstyrelsen ser också att det idag finns en del önskemål och behov som inte tillgodoses i det nuvarande 
utbildningsstödet precis som det finns delar som väl fyller de behov och mål som förbundet har. 
Förbundsstyrelsen vill därför hänvisa till motion 58 där en utredning av Visions utbildningsstöd föreslås. Att 
säkerställa det arbetsrättsliga arbetet blir en naturlig del av det utredningsarbetet.

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta

att    anse motionen besvarad 
 




