
86. Trygga återväxten av fackligt förtroendevalda 
i Vision
Motionär: Andreas Falk, Vision Landstingsavdelningen Stockholm

Vision har under flera året utvecklat och moderniserat sin organisation. Bakgrunden var ett omfattande tapp 
av medlemmar som bidrog till att organisationen successivt försvagades. Organisering och medlemsrekryte-
ring har varit och är fortfarande ett prioriterat område. Arbetet har gett positivt resultat och medlemstalen 
har ökat under flera år. 

Flera av de som är förtroendevalda är dock ganska ålderstigna och konkurrensen om uppdragen är oftast inte 
särskilt hård. Det är helt enkelt för få av medlemmarna som tycks vara beredda att ta på sig ett fackligt för-
troendeuppdrag. Det finns all anledning att känna oro för en sådan utveckling. Risken är att glappet mellan 
medlemsantalet och de som är villiga att vara förtroendevalda blir alltför stort. Utan förtroendevalda – vem 
ska då företräda och driva Visions frågor för medlemmarnas bästa?   

Förmodligen finns det ingen motsättning mellan fortsatt fokus på medlemsrekrytering och en satsning på att 
få fler att vilja ställa upp som förtroendevalda. Snarare tvärtom. Det är just nu när så många nya väljer att bli 
medlem i Vision som det är läge för en ordentlig satsning på att få fler förtroendevalda. 

För att lyckas med en sådan satsning måste det bygga på långsiktighet. Det är förmodligen inte fråga om en 
kampanj under några månader och så är frågan löst. Det kommer behövas en centralt planerad satsning 
som sträcker sig över flera år. Den centrala nivån drar upp övergripande riktlinjer och strategier och stödjer 
avdelningar och klubbar som står för det verkliga genomförandet av satsningen. Självklart måste satsningen 
kopplas till tydliga och mätbara mål. Precis på samma sätt som den rekryteringssatsning som Vision genom-
fört och fortsätter med.  

Visions Förbundsmöte föreslås besluta:

att  genomföra en särskild flerårig satsning på att få fler medlemmar i Vision att vilja bli fackligt Förtro-
endevalda

att  en särskilt strategi och plan med mätbara mål tas fram som stödjer avdelningar och klubbar i genom-
förandet av aktiviteterna

att  tillräckliga resurser avsätts i budget för att kunna genomföra satsningen 

Avdelningens yttrande kring motionen: 
Landstingens Stockholms styrelse har beslutat ställa sig bakom och stödja motionen i sin helhet vid styrelse-
möte 2016-03-23. 
Visions Avdelning Stockholms stad har beslutat ställa sig bakom och stödja motionen i sin helhet.  
 

Förbundsstyrelsens yttrande över motionen ”Trygga återväxten av fackligt 
förtroendevalda…”
Förbundsstyrelsen delar motionärens uppfattning om vikten av att Vision kan säkra sin interna generations-
växling – att nya medlemmar är intresserade att ta på sig ett fackligt uppdrag och bidra i det fackliga arbetet. 
Detta har sedan många år varit en prioriterad fråga och har också sedan 2008 funnits med i olika styrdoku-
ment och har uttryckts som ”Vi tar ansvar för generationsväxlingen”. Syftet är att hela organisationen ska 
arbeta aktivt för att fler unga ska komma in i våra styrelser. Detta är ett långsiktigt och strategiskt mål och en 
viktig markör med syfte att stärka det framtida fackliga arbetet. Förbundsstyrelsen vill också förstärka detta 
ansvar och föreslår i Vi är Vision att det ska vara ett av organisationens mål.  

I Vi är Vision formuleras också målet att öka närvaron på arbetsplatserna genom att ha minst en representant 
på varje arbetsplats. Detta innebär att alla avdelningar och klubbar sedan på hemmaplan behöver fundera på 



hur just deras behov ser ut och vilka satsningar som behövs för att lyckas med just detta.

Förbundsstyrelsen vill, precis som motionären, lyfta fram att medlemsökningen också skapar förutsättningar. 
Att säkra generationsväxlingen i våra styrelser är en stor och viktig utmaning. Det är en utmaning vi inte löser 
över en natt, men vi vet att många unga vill engagera sig och vi har stora möjligheter att utvecklas. Här har vi 
som en organisation en utmaning att skapa förutsättningar för att på olika vis kunna kanalisera medlemmar-
nas engagemang. Därför behöver vi reflektera över hur de fackliga uppdragen organiseras så att de upplevs 
attraktiva och inspirerande.
Ett engagemang i Vision ska vara hållbart och långsiktigt, möjligt att gå i och ur, och att kombinera med 
karriären oavsett var i livet en befinner sig. Därför måste de fackliga uppdragen kunna anpassas efter våra 
företrädare och inte tvärtom.

Målen styr förstås också kansliorganisationens arbete och förbundsstyrelsen har också gett kansliorganisatio-
nen i uppdrag att ta fram nationella kommunikationssatsningar som understödjer det lokala arbetet.

Avslutningsvis vill förbundsstyrelsen också peka på de utvecklingsprogram på nationell nivå som
Vision (och tidigare SKTF) bedrivit sedan 2002 i syfte att inspirera till ökat engagemang. I nuvarande form 
har ”Ledare i Vision” erbjudits sedan 2008 och varit en strategisk och framgångsrik satsning i arbetet med 
generationsväxling och facklig förnyelse. Totalt har drygt 200 personer genomgått programmet. Det riktar sig 
till såväl medlemmar utan tidigare erfarenhet av fackliga uppdrag, till de som redan är förtroendevalda och 
vill utveckla sitt engagemang.

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta 

Att för att nå målet om minst en representant på varje arbetsplats ska kansliorganisationen fortsätta att 
utveckla metodstöd och utbildning för lokala representanter och ombud samt i övrigt

Att anse motionen besvarad

 




