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Motion om Visions medlemsavgiftsmodell (inkom till förbundsstyrelsen den 11 
oktober 2022) 
 
Visions medlemsavgiftsmodell 
Vision antog på förbundsmötet 22-09-30 en ny avgiftsmodell. 
Avgiftsmodellen i sig är inte det viktiga i denna skrivelse. 
Det vi ser som oroande är att vi som en medlemsstyrd solidarisk organisation med 
detta höjer medlemsavgiften för en majoritet av våra medlemmar. Förbundsstyrelsens 
representant för frågan påpekade att detta endast påverkar individer med en lön över 
25 000kr. Vi ställer oss frågan, anser förbundsstyrelsen att 25 000kr är en hög lön? 
 
Vi vill medvetandegöra vår förbundsstyrelse om läget i Sverige i dag. 

• Under 2022 har inflationen i medel legat på runt 7 procent 
• Matpriser har ökat med nästan 14 procent i snitt, medan basvaror som 

mejeriprodukter ökat med runt 20 procent 
• Elpriset har senaste året ökat med cirka 220 procent 
• Drivmedelspriserna har rusat i väg 
• Räntorna ökar vecka för vecka 
• Hyror förväntas öka med upp till 10% 
• Och som helhet visar KPI att priserna nu är nästan fyra gånger så höga som 

1980, givet samma levnadsstandard som 1980. 

 
Detta där många av våra medlemmar nästa år kan vänta sig en löneökning på kanske 
2% 
 
Vi som står bakom denna skrivelse vill att förbundsstyrelsen tar i beaktande hur läget i 
Sverige är i dag och skjuter på införandet av en modell som leder till höjda 
medlemsavgifter för många 
 
Via 
Jonas Ericsson 
Avdelningsordförande Vision Västra Götalandsregionen 
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Bakom motionen står: 
kaarina.koski@overtornea.se Vision Övertorneå 

eva.charlotte.eriksson@regiongavleborg.se Vision Region Gävleborg 

vision@monsteras.se Mönsteråsavdelningen 

sara.dahlberg@fv.vision.se Vision Arjeplog, avd 204 

tina.kivivuori@hassleholm.se Hässleholm avd 100 

Monica.Sandstrom@kiruna.se Vision Kiruna 

Caroline.Lemback@ockero.se Vision i Öckerö kommun (avd. 245) 

magdalena.dahl@molndal.se Vision Mölndalsavdelningen 

sofia.gs@hotmail.se Partille kommun, avd 106 

jeanette.faltskog@flen.se Flen vision avdelning174 

carina.axelsson@fv.vision.se Oskarshamnsavdelningen 

angelica.modig@gullspang.se Vision avd. Gullspång 

Jennie.Ewalden@gnosjo.se Vision Gnosjö 

mikael.larsson5@eskilstuna.se Eskilstuna kommunavdelning 

yvonne.johansson.kungalv@gmail.com Visions Pensionärssektion i Kungälv 

jessica.olsson@dalsed.se Vision Dals-Ed 

kerstin.lachan@finspang.se vision avdelning 142 i Finspång 

dennis.johansson@regionvastmanland.se Vision Region Västmanland 

gunvi.dahlstrom@regionjh.se Vision Region Jämtland Härjedalen 

elin.andersson@soderkoping.se Söderköpingsavdelning 

Lars.Burstrom@regionvasterbotten.se Vision Region Västerbotten 

ylva.bystrom@rvn.se Vision Region Västernorrland 

landskronaavdelningen@fv.vision.se Landskronaavdelningen 003 

Annica.Sundin@regionvarmland.se Region Värmland 

per.vestin@norrbotten.se Region Norrbotten 

christel.lundkvist@upplands-bro.se Vision avd.128 Upplands Bro 

Daniel.Eriksson@gallivare.se Gällivare avdelningen 

xerxes.fallah@haninge.se Vision Haningeavdelning 221 

christel.lundkvist@upplands-bro.se Vision avd. 128 

Thomas.Witting@sodertalje.se Vision Södertälje 

Pernilla.Lind@regionsormland.se Region Sörmland 

petra.stromgren-fredin@regionorebrolan.se Region Örebro 

ulrika.toftgard@rjl.se Vision Region Jönköping 

fia.karlsson@regionuppsala.se Region Uppsala 

 

 

 
 

  



 

Sida 3 av 3 

Förbundsstyrelsens svar på motion angående Visions avgiftsmodell 

Hej! 

Tack för er motion angående Visions avgiftsmodell 

Förbundsstyrelsen är självklart medvetna om den ekonomiska situationen, de allmänna 
kostnadsökningarna och hur inflationen utvecklats under senare tid. Frågan kring 
förslagets timing med tanke på den ekonomiska situationen, var också något som 
lyftes vid de förmöten som föregick beslutet på förbundsmötet. 

Det ändrar dock inte det faktum att Visions förbundsmöte fattade beslut om att göra en 
förändring av Visions avgiftsmodell. En förändring som på marginalen påverkar 
förbundsavgiften för Visions medlemmar med en lön på 25 000 kronor eller mer per 
månad. 

I beslutet definieras att förändringarna kommer att gälla från och med den 1 april 2023 
och förbundsstyrelsen har inte för avsikt att gå emot beslut som fattas av 
förbundsmötet. 

Höjningen av förbundsavgiften om totalt tre kronor per månad var en avvägning för att 
kunna bibehålla nuvarande avgift eller sänka den med upp till 60 kronor per månad för 
medlemmar med inkomster under 25 000 kronor per månad. Detta i solidaritet med 
medlemmar med lägre inkomst. Höjningen om tre kronor finansierar alltså sänkningen 
av avgiften för de som tjänar under 25 000 kronor per månad för att uppnå 
intäktsneutralitet, d v s att förändringen av förbundsavgiften totalt varken innebär lägre 
eller högre intäkter till Vision. 

I realiteten kommer dock förändringen av den nationella avgift som betalas till Vision bli 
mindre än tre kronor per månad för medlemmar med en inkomst på 25 000 eller mer 
per månad. Detta då premien för inkomstförsäkringen under 2023 kommer att minska 
med två kronor från den 1 januari. Med detta sagt vill förbundsstyrelsen dock 
poängtera att vi inte anser att 25 000 kronor per månad är att betrakta som en hög lön. 

Förbundsstyrelsen kan också konstatera att den långa process och de dialoger som 
föregick beslutet kring en förändrad avgiftsmodell, har bidragit till en ökad medvetenhet 
kring Visions samlade medlemsavgift och hur de lokala avgifterna påverkar helheten. 
Det är samtidigt så att beslut om eventuella förändringar av Visions förbundsavgift 
kommer att diskuteras vid Visions kommande kongresser och förbundsråd och 
förbundsstyrelsen ser det som positivt att denna viktiga fråga därmed kommer att 
behandlas med jämna mellanrum.  

Motionen har behandlats vid förbundsstyrelsens möte den 27–28 oktober 2022 och 
förbundsstyrelsen beslutar  

att  avslå motionen  

Förbundsstyrelsen  
Stockholm 28 oktober 2022 


