211118 – Förslag om Visionsombudens dag
Till berörda på Vision!
Styrelsen i Kristianstads kommun avd. 004 vill framför ett önskemål/förslag till förbundet att införa
Visions‐ombudens dag.
Anledningen till vårt förslag är att den 27/10 firar vi Skyddsombudens dag. För att vara rättvisa bör vi
även fira Visions‐ombuden med en egen dag. Det är två stora ombudsgrupper som gör en stor skillnad i
det dagliga arbetet på våra arbetsplatser.
I Visions värdegrund skall vi citat ” Jämställdhet och mångfald är en styrka. Det höjer kompetensnivån på
varje arbetsplats och inom vår egen organisation. Vision säger ifrån när fördomar och myter om
människor sprids på arbetsplatserna.” slut citat. Med detta menar vi att Visions‐ombudens insats är
meningsfull och viktig på våra arbetsplatser och bör uppmärksammas med en egen dag.
Förslag på dag för ”Visions‐ombudens dag” är dagen då Vision fyller år, namnbytesdagen den 24
september.
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Svar på förslag om dag för Visionsombud
Tack för ert förslag.
Vi delar er bild att Visions ombud är viktiga och att de ska uppmärksammas på många olika sätt.
Vi har under hösten genomfört en omvärldsanalys för att se om det finns en möjlighet att, i vår strävan att
uppmärksamma våra förtroendevalda ombud, även kan finna kraft och medvind bland andra fackförbund att göra
detsamma vid ett gemensamt tillfälle. Vår bedömning är att den kraftfullaste rörelsen uppstår när många går åt
samma håll samtidigt.
Glädjande visade det sig att våra fackliga kamrater i Finansförbundet, efter ett kongressbeslut 2019, redan har
tagit initiativ till vad de kallar ”Förtroendevaldas dag” (den sista vardagen i maj varje år) och vi har tagit en
initial kontakt för att sondera möjligheten för Vision att ansluta sig till initiativet.
https://news.cision.com/se/finansforbundet/r/fackliga-fortroendevalda-gor-verklig-skillnad-,c3308656
Finansförbundet meddelar att de mer än gärna, och med öppna armar, välkomnar Vision att vara med och
uppmärksamma dagen och det finns en önskan mellan våra förbund att även andra förbund ansluter sig till
firandet av den speciella dagen.
Med det sagt så vill vi åter igen tacka för ert förslag och vi tar med oss era inspel i vårt fortsatt arbete med att
planera för den 31 maj 2022 då vi som förbund ska fira och uppmärksamma Visions ombud på våra
arbetsplatser.
Julhälsningar
Visions förbundsstyrelse

