
8. Höjd ob- ersättning på kvällar och helger
Motionärer: Carina Gustafsson, Åsa Sander, Lena Dahlqvist, Messeret 
Alemu, Vision Stockholms stad

Jag och många av mina kollegor som har jobbat länge inom Stockholms stadsbibliotek har märkt av en mer 
och mer slimmad organisation. Färre människor ska jobba mer.
Där ingår då fler stängningar och fler helger.

När man sedan får sin lön, som inte är världens bästa, (Vi ligger nästan alla under medellönen för kvinnor i 
Sverige, som låg på 28 500 kr 2015), och ser vad man får i ob-ersättning för de helger man har jobbat då blir 
man inte glad.

Jag och många av mina kollegor skulle gärna vilja att ni ser över det här med ob-ersättningen.
Det ska uppmuntras att man jobbar obekväma tider när många andra är lediga.
Inom många andra yrken har man dubbel lön på helgen, och vad får vi? 

Som sagt, vi vill att ni på nästa stämma tar upp det här med vår ob-ersättning som en punkt och kanske kan 
den också höjas. 

Utifrån ovanstående skrivelse föreslår vi att Vision Stockholms stad ställer sig bakom vår motion 
och nedanstående att:satser. 

Förbundsmötet föreslås besluta:

att  Vision ska driva frågan att se över ersättning för Visions medlemmar som arbetar på obekväm arbets
 tid enligt Allmänna Bestämmelser (AB) i syfte att öka den

att  Vision ska driva frågan om en översyn av arbetsvillkoren för Visions medlemmar, där en alltmer slim-
mad organisation bidrar till mer på obekväm arbetstid enligt Allmänna Bestämmelser (AB) 

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



Förbundsstyrelsens yttrande över motionen ”Höjd ob- ersättning på kväl-
lar och helger”

Förbundstyrelsen delar bilden av att omfattningen av arbete på kvällar och helger ökat för Visions medlems-
grupper, vilket förstärker intresset av att driva frågan om högre OB- ersättning i kollektivavtalsförhandlingar. 

Förbundsstyrelsen delar uppfattningen om att när skälet till att arbete på OB-tid ökat är en mer slimmad 
organisation där färre ska göra mer, uppstår fler frågor för Vision att driva. För låg bemanning leder till en 
ohälsosam arbetsbelastning och därmed till ett arbetsmiljöproblem för våra medlemmar. Vision driver redan 
idag frågor med koppling till arbetsbelastning och tillräcklig bemanning i kollektivavtalsförhandlingar samt 
genom annat påverkansarbete. Nyligen var Vision en av de pådrivande parterna i arbetet med att ta fram Ar-
betsmiljöverkets nya föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö där dessa frågor har en framträdande 
roll. Att driva dessa frågor kommer fortsätta vara av hög prioritet. 

Ersättningen för obekväm arbetstid behöver inte desto mindre vara skälig i förhållande till det obekväma i att 
arbeta de aktuella tiderna samt med hänsyn tagen till att arbete på kvällar och helger blir mer vanligt före-
kommande för Visions medlemsgrupper. Högre OB- ersättning sänder även en signal till arbetsgivaren om att 
inte schemalägga på obekväm arbetstid mer än vad verksamheten verkligen kräver. 

Förbundsstyrelsen förslår förbundsmötet besluta:

att  bifalla och prioritera motionen och därefter överlämna den för beredning inför kommande avtalsrö-
relse, förhandlingar och partsarbete.

 




