
 

 Datum 
2020-09-25 
 
Sida 1 

 

Betänkande från samordningsutskottet  
Vision – en kraft för framtiden 
 
Samordningsutskottet anser att det övergripande finns en stor acceptans för Vision – en kraft för 
framtiden med de förslag till ändringar som förbundsstyrelsen gjort till förbundsmötet efter förmötena.  
Vi har diskuterat inspelen och har nu enats om ett betänkande enligt följande: 
 
Ändringar är gulmarkerade.  
 

Övergripande mål 
Fler medlemmar för ökad facklig styrka 
 
 

Hjärtefrågor 
Vi skapar bra villkor i ett förändrat arbetsliv. 
 
Med fokus på:  

 Lön, arbetsmiljö och omställning med ett hållbarhetsperspektiv, det vill säga socialt, 
ekonomiskt och miljömässigt.  

 Ledarskapets förutsättningar  
 Arbetsglädje och lösningar. 

 
Mål  
Vi är aktiva i den digitala omställningen och driver digitala arbetsmiljöfrågor. 
Visions medlemmar ska öka sin anställningsbarhet genom kompetensutveckling.  
Strukturella skillnader i lön och andra villkor ska försvinna.  
Vi ökar antalet intresseförhandlingar med fokus på lön, arbetsmiljö och andra villkorsfrågor.  
Vi möjliggör för medlemmarna att minska sin klimatpåverkan på jobbet. 
Chefer har de bästa förutsättningar för att leda 
 
Fler engagerar sig i Vision. 
 
Med fokus på:  

 Att ställa frågan om medlemskap till alla som kan vara med i Vision. 
 Inkludering av fler förtroendevalda med nya perspektiv.  
 En arbetsplats för alla. 

 
Mål  
Alla förtroendevalda ska genomgå utbildningen ”En arbetsplats för alla” inom 6 månader efter 
påbörjat uppdrag.  
Alla förtroendevalda ställer frågan om medlemskap. 
Vi engagerar och inkluderar fler förtroendevalda med andra perspektiv genom att testa nya arbetssätt 
och arbetsformer.  
Förtroendevalda i Vision strävar alltid efter att ha en koppling till sitt yrke och sin arbetsplats.  
Tidigare: Förtroendevalda i Vision har alltid en koppling till sitt yrke och sin arbetsplats.  
Förtroendevalda tycker det är roligt och meningsfullt att ha ett uppdrag.  
Tidigare: 80 procent av de förtroendevalda tycker att det är roligt och meningsfullt att ha ett uppdrag. 
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Vårt medlemskap är attraktivt och relevant. 
 
Med fokus på: 

 Synlighet, närvaro för dialog och rådgivning.  
 Att utveckla formerna för inflytande. 

 
Mål  
25 procent av medlemmarna har valt att lära sig mer om Vision och sina möjligheter på arbetet genom 
att delta i medlems-utbildningen Schyst arbetsliv.  
Majoriteten av medlemmarna har varje år haft dialog med sitt ombud, lokala styrelse eller Vision 
Direkt.  
Vi är synliga för alla våra yrkesgrupper på varje arbetsplats där Vision har eller kan ha medlemmar.  
Vi deltar med tydligt lösningsfokus i samhällsdebatten lokalt och nationellt.  
Vi utgår alltid från vår värdegrund och att vi är en feministisk organisation. 
 
 

Föreslagna beslutspunkter i Vision – en kraft för framtiden 
 
att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att söka och utveckla samarbeten på nationell nivå i 

syfte att stärka organisationsgraden och utveckla den svenska partsmodellen 
Tidigare: 
att ge förbundsstyrelsen mandat att aktivt agera för att söka allianser och utveckla 

samarbeten på nationell nivå i syfte att stärka organisationsgraden och utveckla den 
svenska partsmodellen 

 
att lägga fast övergripande mål, hjärtefrågor samt tillhörande målsättningar för perioden 

2020 – 2024. 
 
att Vision – en kraft för framtiden ska ligga till grund för hela förbundets 

verksamhetsplanering 
 
 
Samordningsutskottet föreslår förbundsmötet  
 
att   bifalla samordningsutskottets förslag  
 
 
 
 
 

Beslut den 25 september 2020 
Förbundsmötet beslutade enligt 
samordningsutskottets förslag 


