
 

 

 
 

 

Vårt yrkande från Vision Nacka 2022 

 

Vi yrkar att arbetsgivaren skall ta hänsyn till föräldralediga och sjukskrivna generellt. 

 

Prioriterade grupper: 

 

Vision yrkar att följande grupper är prioriterade i 2022 års löneöversyn. 

 

Vision yrkar att alla medarbetare som har slitit hårt under pandemin bör premieras.  

  

Vision yrkar på att extra prioritering görs för de enheter som gjort driftinskränkningar med 

personal som inte ersatts när de slutar på enheten där kvarvarande medarbetare får en högre 

arbetsbelastning på grund av färre medarbetare.   

 

Vision yrkar på att extra prioritering görs för trotjänare som är födda 1956 eller tidigare där de får 

en löneökning på 10% då arbetsgivaren betalar en lägre arbetsgivaravgift.   

 

Vision yrkar på att prioritera administratörer och assistenter inom socialtjänsten för att få behålla 

dem. Man har ofta satsat på socialsekreterare medan administratörer och assistenter har kommit i 

skym undan och då man har gjort neddragningar på just administrativ personal på myndigheten 

som då har lett till högre arbetsbelastning.  

 

Vision yrkar på att lönesamtalen är just lönesamtal och inte lönebesked. Att lönesamtalen är ett 

forum där medarbetare kan med rätt motivering påverka sin lön.  

 

Vision yrkar på att lönesamtalet/nya lönen knyts ihop och att detta blir tydligt kopplad till 

medarbetarsamtalet. Att man förstår sin nya lön utifrån samtal man tidigare har haft vid 

medarbetarsamtalet.  

 

Vision yrkar på att chefer får rätt förutsättningar genom att de har tillräckligt med pengar i budget 

för att kunna sätta rätt lön på sina medarbetare. 

 

Vision yrkar på att chefer tar med i bedömningen medarbetares kompetens och erfarenhet samt 

engagemang att bidra till organisationens utveckling vid lönesättning. Lång och trogen tjänst bör 

beaktas. 

 

Vision yrkar på att pengar är avsatta i budget för en rimlig reallöneutveckling varje år. 

 



 

 

Vision yrkar på att cheferna står för lönen som de erbjuder, samtliga medarbetare ska få en tydlig 

motivering. Bortförklaringar, såsom ”att inga pengar finns”, undanbedes.  

 

 

Vision vill att arbetsgivaren upprättar en skriftlig plan för de som får mindre än 400 kr i 

löneökning. 

 

Vision yrkar på att grundlönen för de som har förordnande som enhetschefer följer 

lönestrukturen på den enhet där man har sin tillsvidareanställning. 

 

I undantagsfall vill Vision Nacka att lönesamtal ska kunna ajourneras om någon medarbetare 

önskar stämma av med sin fackliga representant innan lönesamtalet genomförs. 

 

 

Vi som ingår i förhandlingsdelegationen är enligt nedan: 

 

 

Vision Nacka  

 

Ove Lindroth, Mariana Becker, Yvette Forssmark, Hannu Rauhala och Batoul Hassoun. 

     

 


