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          Yrkande i samband med budget för 2014 samt ramar för 2015 och 2016 
 
 
 
Fackförbundet Vision är ett partipolitiskt obundet fackförbund. Det innebär dock inte att vi är 
opolitiska. Vision tar ställning i frågor som är viktiga för medlemmarna. Vår arena är i första 
hand arbetslivet, men också frågor som berör eller påverkar arbetslivet och livet för medlem-
marna. Våra yrkanden bygger på att Vision representerar medlemmar på samtliga 11 
förvaltningar och att de frågor och händelser som kommer till oss formar Vision till att 
framföra yrkanden. 
 
 
Fackförbundet Vision ser med fortsatt oro på att det inte finns direkta avsatta medel eller 
några marginaler i presenterad budget för det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
Arbetsmiljöarbetet dvs. allt arbete med att säkerställa den anställdes hälsa och 
välbefinnande i Karlskrona kommun 
 
Arbetsmiljöförutsättningar ska beaktas som en viktig komponent i arbetet. 
 
Arbetsmiljö ska ses som en viktig konkurrens- och lönsamhetsfaktor som ska synliggöras. 
  
Medvetenhet och kunskap om arbetsmiljöfrågor ska öka i hela kommunens organisation. 
 
Systemen för att minska riskerna i arbetsmiljön måste förbättras samtidigt som arbetsmiljöns 
möjligheter att bidra till hälsa och välbefinnande i högre grad ska uppmärksammas och 
utvecklas. 
 
Insatser när det gäller, rådgivning och stöd samt upptäckt av nya risker ska prioriteras för att 
främja ett effektivt system för att minska riskerna för skador och arbetsrelaterad ohälsa. 
 
 
 
 
 
Fackförbundet Vision yrkar 
 
att Karlskrona kommun tillför ekonomiska medel för att enligt arbetsmiljölagens krav 
genomföra systematiskt arbetsmiljöarbete. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Inrättande av personalnämnd 
 
 De positiva möjligheter som finns i en god arbetsmiljö, för  
individen, verksamheten och kommunen, måste dock förstärkas genom strategiska insatser.  
 
Det behövs ökad kunskap när det gäller hälsoeffekter, men även arbetsorganisatoriska 
aspekter måste uppmärksammas mer för att nå en långsiktig framgång i det förebyggande 
arbetet. 
 
Insatser när det gäller synliggörande av arbetsmiljöns betydelse samt kunskapsutveckling 
och kunskapsspridning ska prioriteras för att arbetsmiljöns möjligheter att bidra till hälsa i 
högre grad ska uppmärksammas och utvecklas. 
 
Fackförbundet Vision yrkar  för att nå målen, att nedanstående tas in i kommunens budget 
för år 2014 kompletterade med de ekonomiska medel/ investeringar som krävs för ett 
genomförande  
  
               
Investering Resultat 
Inrättande av personalnämnd              Vad som krävs                        + *) 
 
Inom nämndens ansvarsområde enligt ovan skall även rymmas bl a 
 
 
 
 

�  det strategiska ansvaret för att förverkliga den gemensamma personalpolitiken 
� alla ärenden i kommunen med eller utan ev sanktionering med utömande av 

diciplinpåföljd skall handläggas av nämnden. 
� nuvarande KSG som en del i nämndens ansvarsområde  
� personalbokslut   
� samverkansavtal                 
� att systematiskt arbetsmiljöarbete enl AFS 2001:01 genomförs i hela organisationen                
      arbetsmiljöpolicy som styrs av AML            
� generella policies inom respektive område såsom t ex rehab, resor, alkohol,friskvård 

m fl områden            
� rekryteringspolicy             
� chefspolicy med tydlighet i ledarskap och kommunikation 
� arbetsbeskrivningar som bygger på arbetsanalyser 
� arbetsvärdering,analyser,lönekartläggning                                   
� framtagning av strategiska organisationsplaner och personaldimensioneringsmodeller               
 

       
  

*) Glada, stolta och nöjda medarbetare som jobbar hos  en attraktiv 
arbetsgivare dvs. kommuninnevånarna i Karlskrona ko mmun 

Några genvägar finns inte, enligt Vision, för att kommunen skall bli en attraktiv 
arbetsgivare med många ambassadörer. 
 
 
 
 



Konkurrenskraftiga löner 
 
 
Vision anser att det måste till en långsiktig plan som en del i Karlskrona Kommun som en 
attraktiv arbetsgivare. Vision vet genom undersökningar att löneklyftorna ökar mellan 
offentlig verksamhet och privata näringslivet. 
Vision har också deltagit i framtagandet av arbetsvärdering för Karlskrona kommun och det 
krävs att det finns en strategi för att komma tillrätta med de osakliga löneskillnader som finns 
mellan mans och kvinnodominerade yrken som resultatet påvisar. 
 
Fackförbundet Vision yrkar 
  
 att  Karlskrona kommun utarbetar en långsiktig plan och tillför ekonomiska medel för att 
kunna åtgärda de osakliga löneskillnader som finns mellan mans och kvinnodominerade 
yrken, följsamhet till löneutvecklingen inom det privata näringslivet och de osakliga 
löneskillnader som arbetsvärderingen har påvisats. 
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