
85. Samordning kring att driva sakfrågor
Motionär: Vision Göteborg

Visions medlemsutveckling är fantastisk. I vår avdelning ser vi tydligt att vi ökar i medlemstal när vi driver 
sakfrågor som är viktiga för våra medlemmar och för potentiella medlemmar. Förbundet har under de senas-
te åren tagit några initiativ till att peppa avdelningar och klubbar att driva sakfrågor. Frågan om kollektivavtal 
som gör det möjligt att växla in sin semesterersättning mot fler semesterdagar är ett sådant exempel. 

I vår avdelning saknar vi dock en samordning från kansliorganisationens sida när det gäller att samla in 
underlag och argument för vår sak som vi kan använda i förhandlingarna. När vi föreslagit att vårt center ska 
ha en sådan roll i vår region får vi till svar att det inte ingår i centrenas uppdrag. Vi tror att vi har mycket att 
vinna på ett samarbete mellan avdelningar/klubbar och kansliorganisationen när vi driver sakfrågor. Vi är 
övertygade om att vi då skulle bli ännu mer synliga och därmed mer attraktiva för potentiella medlemmar. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår undertecknad 

att  kansliorganisationen får i uppdrag att samordna och stötta avdelningar och klubbar i att driva sak-
frågor

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

Förbundsstyrelsens yttrande över motionen ”Samordning kring att driva 
sakfrågor”

Förbundsstyrelsen delar motionärens analys kring vikten av att klubbar och avdelningar är synliga och utnytt-
jar sitt inflytande för att lokalt driva viktiga sakfrågor för nuvarande och framtida medlemmar. Förbundssty-
relsen menar också att Vision ska vara en medlemsnära organisation, där förtroendevalda och kansliorganisa-
tion arbetar tillsammans med samma mål – att bygga ett modernt, framgångsrikt och växande Vision. 

Kansliorganisationen ska självklart fungera som ett stöd och underlätta det lokala arbetet i avdelningar och 
klubbar, vilket sker såväl via våra center som nationellt. Det kan till exempel handla om ta fram argument 
och mallar inför intresseförhandlingar eller samla in och sprida förslag på lyckade förhandlingar utifrån de 
hjärtefrågor som organisationen beslutat vi ska fokusera på.

I och med de senaste årens utveckling när det gäller kommunikation via webb, sociala medier och andra di-
gitala kanaler har också möjligheterna till nätverkande och informationsutbyte förenklats avsevärt. Idag finns 
flera olika plattformar där Visions företrädare kan kommunicera och utbyta tips och trix. På vision.se och i 
verktyget engagemangskiosken finns också en mängd konkreta exempel på sakfrågor som kan drivas och på 
Facebook finns ett flera grupper där vi utbyter fackliga frågor, exempel och arbetssätt.   

Att jobba via samarbetsexplosioner, som nu är nu en etablerad form för samarbete över våra interna grän-
ser är något som förbundsstyrelsen vill att organisationen ska fortsätta att utveckla. Det arbetet stöds också 
av kansliorganisationen. Vi tycker det ska vara en självklarhet att vi samarbetar över våra lokala gränser för 
medlemmarnas bästa. Samarbetsexplosioner mellan avdelningar och center kan också resultera i att men 
regionalt kan genomföra egna projekt utifrån sina specifika förutsättningar.

Så, uppdraget som motionären efterlyser – att kansliorganisationen ska underlätta och stötta klubbar och 
avdelningar att kunna driva sakfrågor – har redan kansliorganisationen. Sedan kan vi alla alltid bli bättre och 
utveckla ännu bättre metoder. 

Förbundsstyrelsen anser att det är angeläget att förtroendevalda och tjänstemän i samtliga regioner tillsam-



mans ständig för en rak och öppen dialog för att utvärdera och utveckla arbetsformerna. Tillsammans gör vi 
varandra bättre. För det är trots allt de förtroendevalda och anställda som tillsammans bidrar till att medlem-
marna ska få ut så mycket som möjligt av sina arbetsliv. 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta 

Att bifalla motionen

 




