
74. Utred framtidens organisation för Vision
Motionär: Jan Andersson, Örebroavdelningen

Vision växer så det knakar, vilket är så härligt! Det är därför viktigt att både den parlamentariska organisa-
tionen och kansliorganisationen är optimalt organiserade utifrån de framtida utmaningar som Vision står 
inför. Nuvarande organisation har ganska många år på nacken och mycket har hänt under dessa år. Samhäl-
let i stort har gått mot mer fusion och mindre stuprör, tex ansvarsutredningens betänkande och bildande av 
storregioner. Vårt intryck är att många förtroendevalda upplever att det är väldigt ojämnt när vi pratar om 
medlemskapets värde. En medlem i en stor avdelning får ett gediget smörgåsbord uppdukat av alla möjliga 
aktiviteter medan en medlem i en liten klubb inte alls får ut så mycket av sitt medlemskap. Vi menar att detta 
inte är hållbart på sikt. Samarbetsexplosion löser inte heller detta fullt ut, då det ofta finns både juridiska och 
praktiska hinder för att jämna ut ”orättvisorna” mellan stora och mindre avdelningar och klubbar.
Gällande kansliorganisationen så påverkas den av den parlamentariska organisationen så till vida att medlem-
mar i allmän klubb eller i en mindre klubb/avdelning ofta behöver mer hjälp med primärförhandlingar och 
annan basal medlemsservice. Det måste nog ändå ses som felaktig användning av ombudsmannaresurs att 
ombudsmän används till sådant

Vi föreslår därför: 

Att förbundsmötet ger förbundsstyrelsen i uppdrag att utreda frågan om Visions framtida organisation 
både gällande den parlamentariska organisationen och kansliorganisationen

Att förbundsstyrelsen till förbundsmöte 2018 ska avge en skriftlig utredningsrapport gällande detta.

Avdelningens/Klubbstyrelsens yttrande kring motionen
Örebroavdelningens styrelse bifaller motionen i dess helhet.
Flera andra stora kommunavdelningar i storstadsnätverket i Västeråsregionen ställer sig också bakom motio-
nen samt avd 200 region Örebro län.

Förbundsstyrelsen samlade yttrande över motionerna 

 Alternativ lokal organisation
 Medge undantag från organisationsprincipen i mindre kommuner!
 Utred framtidens organisation för Vision

Vi börjar med en kort beskrivning som förklarar var vi är nu när det gäller vår lokala organisation. Efter 
millennieskiftet diskuterade vi ingående problem och utvecklingsmöjligheter för förbundet och förbundets 
förtroendevalda landade i att vi behövde göra en större organisationsförändring. Diskussionerna fördes på ett 
extra förbundsmöte 2001 samt två idékonferenser i februari 2002.

Fram till 2002 bestod förbundet i stort sett bara av kommun- och landstingsavdelningar. I dem fanns svenska 
kyrkan, kommunala och landstingskommunala bolag, privata vårdföretag osv. De upplevda problemen var: 

 Genom att blanda olika avtalsområden i våra lokala kommun- och landstingsavdelningar så var   
 kopplingen från den enskilde medlemmen i olika avtalsområden till förbundets beslutsfattande och  
 förhandlande svag. 

 Förtroendevaldas arbetssituation hade diskuterats alltmer intensivt de senaste åren. Många upplevde  
 dåligt samvete över att inte hinna med alla medlemsgruppen och de olika avtalen i avdelningen. 

 Avdelningen som enda form för den lokala verksamheten var begränsande. Vi behövde öppna upp  
 för klubbar med ett mer begränsat ansvarsområde. 

I våra demokratiska strukturer var det nästan bara förtroendevalda från kommuner och landsting och andra 



medlemsgrupper (som stod för drygt 20 % av medlemmarna) var i princip osynliggjorda. Förbundsmötet 2002 
fattade beslutet om ny organisation och slog fast ett antal grundläggande principer för den framtida lokala 
organisationen. 

De principerna tog sikte på att lösa de problem som tidigare organisation upplevde. 
1. En lokal arbetsgivare – en lokal part (tydligare partsförhållande och bättre arbetsmiljö för förtroendevalda) 
2. Ett direkt medlemsinflytande över sitt eget avtalsområde (bättre/ökad medlemsdemokrati) 
3. Ett bättre direkt inflytande och representation i förbundet både centralt och regionalt (bättre/ökad intern 
demokrati) 

Genom förändringen bildade vi fler än 250 nya klubbar och avdelningar och fick över 1000 nya förtroende-
valda. Den förändringen innebar just att bättre anpassa oss till arbetsgivarens organisation som motionä-
rerna berör. Både antalet och andelen medlemmar och potentiella medlemmar ökar utanför kommuner och 
landsting. Vid årskiftet 2015/16 var det 27% procent av Visions medlemmar som arbetade utanför kommuner, 
landsting och regioner. För att inte tala om att de nu är synliga i våra demokratiska strukturer, som vid detta 
förbundsmöte, efter att ha varit osynliga i den gamla organisationen. 

Organisationen vi nu har är också ett resultat av en principiell skillnad mellan HÖK och privata avtalsområ-
den vad gäller rätten att teckna kollektivavtal. På HÖK-området delegeras denna rätt från förbundsstyrelsen 
via fullmakt till lokala företrädare. På våra övriga avtalsområden (inklusive Pacta) uppstår denna rätt genom 
att en företrädare utsetts av medlemmar på en arbetsplats. Vidare regleras den kommunala verksamheten 
i kommunallagen och den privata verksamheten regleras i aktiebolagslagen. När vi ändrade organisatio-
nen fanns under en begränsad tid möjlighet att söka ett permanent undantag. Det gör att vi nu har ett fåtal 
avdelningar som inte följer den lokala organisationsprincipen och flera kommuner kan tillhöra en gemensam 
avdelning. Några av dessa samarbeten har under åren också avvecklats när medlemmarna hellre bildat en 
egen klubb än tillhört en avdelning med en annan kommun. 

Vår organisation har utvärderats 2003, 2004, 2007 och med ett särskilt fokus på medlemmarna i allmänna 
klubbar 2009. Utvärderingarna har inte lett till att följande förbundsmöten förändrat grundprinciperna. 
Tvärtom har man kunnat konstatera att medlemmar och förtroendevalda varit nöjda. 

Utifrån utvärderingen 2009 har vi gjort förändringar för arbetssökande och vi har arbetat på olika sätt för att 
utveckla vår organisation för våra privata medlemmar. Dessutom beslutade förbundsmötet 2010 om särskilda 
förutsättningar för att hålla samman verksamheten mellan den ursprungliga avdelningen och klubbar vid 
bolagisering. Det är viktigt att alla medlemmar känner igen sig i Vision. Mycket av utgångspunkten och kom-
munikationen utgår fortfarande från att Vision består av kommun och landstingsavdelningar. Några kallar det 
2/3-dels Vision, dvs trots att vi vet att en tredjedel av förbundet inte på långa vägar har samma förutsättningar, 
märks inte det tillräckligt mycket. 

Vi vill att alla medlemmar och förtroendevalda ska känna stolthet oavsett om de tillhör en avtalsklubb, en 
liten klubb eller en större en avdelning. Tyvärr låter vi vår lokala organisation och våra interna gränser ibland 
påverka medlemmarnas upplevelser av Vision. 

Förbundsmötet 2010 pekade på detta i åtgärdspunkten som handlar om samarbetsexplosioner och behovet av 
ett ökat samarbete över våra interna gränser i förbundet. För att stärka klubbarnas möjlighet att samarbeta 
inom en koncern införde Förbundsmötet 2012 också en undantagshantering. Den innebär att framför allt de 
mindre klubbarna i kommunala och landstingskommunala/region-bolagskoncerner inom samma avtalsom-
råde, ska kunna verka inom ramen för en gemensam klubb. Nu finns den lösningen hos ett 40-tal koncerner 
framförallt vad gäller klubbar i energibranschen inom KFS.

Samarbetsexplosioner är nu en etablerad form för samarbete över våra interna gränser och ska fortsätta att 
utvecklas. Våra regionala förbundskonferenser gav utrymme för planering av detta under hösten 2015. Det 
arbetet stöds också av kansliorganisationen. Vi tycker det ska vara en självklarhet att vi samarbetar över våra 
lokala gränser för medlemmarnas bästa.  



På förbundsmötet i Gävle avslog förbundsmötet motion en om ”Lokalt företrädarskap”, med tillägget:

Att förbundsstyrelsen får i uppdrag att utreda konkreta alternativ till samarbetsexplosioner för att skapa bätt-
re förutsättningar för en lokal facklig närvaro som kan säkerställa ett företrädarskap som utgår från medlem-
marnas vardag och behov! Vi ska finnas på plats, oavsett hur arbetsgivaren väljer att organisera verksamheten. 

Beslutet om tillägget pekar på ett behov att snabbt kunna säkra en facklig närvaro när arbetsgivarna väljer 
otraditionella organisatoriska lösningar eller förändrar på ett sätt som utmanar vår egen lokala struktur. 
Dessutom är det, precis som motionären beskriver, så att samarbetsexplosioner inte löser behovet att sä-
kerställa ett företrädarskap. Det kan öka antalet aktiviteter som medlemmar kan delta i, och det är nog så 
viktigt, men partsarbete och företrädarskap måste vi lösa på annat sätt. Medlemmens rätt i detta är så viktig 
att det finns med i våra stadgar där det uttrycks: ”Medlem har rätt att bli kompetent företrädd av förbundet 
samt att ha tillgång till kontinuerlig information.” Det gäller oavsett vilken arbetsgivare, avtalsområde, klubb, 
allmän avtalsklubb eller avdelning den tillhör.

Vi har tittat på konkreta exempel på förändringar och otraditionella organisationslösningar. Till exempel 
bildandet av ”Soltak” där sju kommuner samverkar om stödtjänster som till exempel IT- och ekonomitjänster 
samt en formaliserad samverkan mellan kommunerna Lysekil, Munkedal och Sotenäs där en av kommunerna 
är arbetsgivaransvarig för en stödtjänst, men personalen sitter i alla tre. 
Det här är bara två exempel där vi behöver hitta flexibla former för samarbete mellan avdelningar, klubbar 
och center för att säkra medlemmarnas rätt. En av nycklarna till detta samarbete är att använda kompetensen 
hos erfarna förtroendevalda som många gånger kan hjälpa till att ”brygga över” och bygga upp en ny klubb 
eller vara ett stöd i det lokala partsarbetet. Det kan till exempel ske genom att förtroendevalda arvoderas 
av centret och då friare kan agera oavsett arbetsgivare eftersom de då agerar som ombudsmän och inte som 
lokalt förtroendevalda. Men vilka lösningar som väljs måste diskuteras fram utifrån den unika situationen och 
det finns ingen patentlösning som passar alla situationer.

I motionen ”Alternativ lokal organisation” så föreslår motionären att avdelningar och klubbar ska kunna slås 
samman om de och medlemmarna vill det och att de gränser vi har idag för att stärka de olika kollektivav-
talsområdena inte ska hindra sammanslagningar. Förbundsstyrelsen anser inte vi nu ska överge på organisato-
riska grundprinciper utan fokusera på hur vi kan använda den gemensamma kraften hos klubbar, avdelningar 
och kansliorganisation för att nå resultat för medlemmarna och öka medlemskapets värde.

Motionen om att medge undantag från våra organisationsprinciper rör frågor som diskuterats flitigt på 
tidigare förbundsmöten. Det handlar bland annat om olika beslut från 2014 t ex kopplat till företrädarskapet, 
om utvecklade samarbetsexplosioner med medlemmarna i fokus och också om rekrytering av nya medlem-
mar. Om medlemmarna på en ort som Hultsfred vill samarbeta över gränserna mellan avdelningen, klubbar 
eller allmänna avtalsklubbar finns det inget som helst hinder för det. Hur kan vi öka medlemsvärdet och öka 
samarbetet utifrån era förutsättningar i Hultsfred? Den diskussionen bör startas snarast mellan medlemmar, 
förtroendevalda och centret i Linköping. Att skapa nya undantag från vår organisationsprincip behövs inte 
för att åstadkomma resultat för medlemmarna.

Motionen ”Utred framtidens organisation för Vision” pekar på spännande framtida förändringar för landsting 
och regioner och i samhället i stort. Den pekar också på de utmaningar vi diskuterat ovan för klubbar kontra 
avdelningar och för den fackliga verksamheten. Motionen föreslår att se över såväl den lokala organisationen, 
kansliorganisationen och även den parlamentariska organisationen. 

När det gäller kansliorganisationen så har förbundsstyrelsen ytterst ansvar för både styrning och resultat. 
Förbundsstyrelsen följer löpande och justerar vid behov arbetet i kansliorganisationen. Det utvecklingsarbete 
som fortsatt kommer att ske inom det privata området är ett sådant konkret exempel. Därför krävs ingen 
omfattande översyn av kansliorganisationen då det arbetet sker löpande.

När det gäller den parlamentariska organisationen pågår redan ett arbete. Förbundsstyrelsen föreslår, inom 
ramen för förslagen till beslut kopplat till modern demokratisk organisation, MDO, att vi nu ska gå vidare 



och se över förbundsmötet och de demokratiska processer som är kopplat till det. Flera motionärer har pekat 
på behov att se över mandatfördelningen och om vi ska förbundsmötet vart fjärde år istället för vartannat. 
Dessa frågor kommer enligt förslaget att diskuteras på förbundsmötet 2018.

Samtidigt måste vi under de kommande åren fortsätta att arbeta med:

 Medlemsaktiviteter. Samarbetsexplosioner över våra interna gränser ökar medlemskapets värde/
 medlemsnyttan för den enskilde medlemmen.

 Företrädarskap och partsarbete. Här krävs ett fortsatt tätt samarbete mellan förtroendevalda från 
 berörda klubbar och avdelningar och mellan förtroendevalda och kansliorganisationen med 
 medlemmens bästa i fokus.

 Utveckla verksamheten för privatanställda inom förbundet. Efter beslut på förbundsmötet 2014 i 
 Gävle har ett arbete skett och det redovisas inom ramen för ”Modern demokratisk organisation” 
 i en rapport till förbundsmötet 2016 i Malmö. Förbundsstyrelsen ser utmaningar när det gäller hela 
 privata området och där behöver vi hitta smarta lösningar både för att fortsätta rekrytera 
 medlemmar, få fler valda representanter på arbetsplatserna och för att kunna säkra företrädarskap 
 och partsarbete. 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta

att  avslå motionerna 72-74

 




