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Verksamhetsplan år 2023 
Avdelning Stockholms stad 

Medlemsrekrytering och mobilisering av 
medlemmar och förtroendevalda 

Nuläge  

Var är vi nu? 
 

Stockholms Stad består av tretton stadsdelar och tre 
fackförvaltningar. Inom stadsdelarna, socialförvaltningen och 
äldreförvaltningen arbetar sjuksköterskor medan skolsköterskor 
arbetar inom utbildningsförvaltningen. 
 
Medlemsanslutningsprocenten i Stockholm Stad har ett snitt 82% 

Cirka 510 sjuksköterskor och skolsköterskor har en fast anställning inom Stockholms 
Stad och av dessa är 417 medlemmar och 34 förtroendevalda. 
 
Vårdförbundet avdelning Stockholm Stad: 
 
Antal med fast anställning/antal medlemmar/förtroendevalda. 
 
Sjuksköterskor: 292/255/12 
 
Skolsköterskor: 216/147/22 
 
Pensionärer 15 
 
Vi har under 2022 ökat antalet medlemmar från 394 till 417, trots att fler verksamheter 
övergått till privatregi och att personalomsättningen är väldigt stor. På 
skolsköterskesidan vet vi att omsättningen är 30 procent och vår uppskattning är att den 
är lika stor på äldreomsorgssidan. 
Trots detta har anslutningsgraden ökat och vi har en hög organisationsgrad som nu är 
82% från förra årets 75%. Antalet förtroendevalda har däremot minskat från 40st till 
34st, vilket kan förklaras av den stora personalomsättningen och många 
pensionsavgångar. 
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När det kommer till de arbetsplatser med störst rekryteringspotential ser 
Vårdförbundet Stockholms Stad att vi även fortsättningsvis behöver 
prioritera äldreomsorgens sjuksköterskor. Detta genom att fysiskt besöka 
deras arbetsplatser och hålla medlemsmöten. Vi kan konstatera att våra 
besök i äldreomsorgen till stor grad har resulterat till att behålla 

medlemmar som kanske annars gått ur förbundet. Vi har också identifierat att fler besök 
oftast behövs till samma arbetsplats inom en kort tid innan vi går i land med en 
förtroendevald på arbetsplats. Vi har rekryterat förtroendevalda genom våra besök i 
äldreomsorgen.  
 
När det gäller skolsköterskorna rekryterar vi förtroendevalda oftast genom kontakt på 
telefon och en vanlig rekryteringsväg är att vi får kännedom att en skolledare ska 
anställas och då vill skolsköterskan vara med i rekryteringsförfarandet och samverka 
beslutet och vill då bli förtroendevald.  
 
Digitalt fika med facket har varit uppskattat och som mest 28 inloggade medlemmar och 
det har också varit vår informationskanal. Vi har även startat upp digital lunch med 
facket inom äldreomsorgen som nu ska få möjlighet att växa. I våra digitala möten 
deltar nu fler personer från styrelsen. Samarbetet med stadsledningskontoret går framåt 
och likaså med vissa stadsdelar och förvaltningar. Vår slutsats är att vi är mer synliga än 
tidigare och öppnar upp till dialog och samverkan. Vårt mål är att hitta samförstånd i 
alla våra diskussioner. På skolsköterskesidan kommer vi fortsätta med den digitala 
aktiviteten ”fika med facket” vilket under 2022 varit väldigt uppskattat hos våra 
medlemmar som uppger att de upplever en närmare kontakt med förbundet nu. Vi 
fortsätter för att bygga vidare på de goda resultaten. 
 
Vi har haft vårt första fysiska årsmöte. Sju procent av medlemmarna var anmälda och 
sex procent kom. 

Önskat läge 

 
Vart vill vi nå? 

 
• Behålla vår höga anslutningsgrad 
• Rekrytera fler förtroendevalda 
• Starta utbildning för förtroendevalda 
• Medlemsmöten med målet att möjliggöra nya nätverk 
• Möten för förtroendevalda med målet att de ska kunna samverka 

med varandra 
• Att våra kollektiva insatser leder till nya nätverk och på så vis      

mindre enskild stöttning till medlemmar 
• Påverka arbetsgivaren att införa AST 
• Bli som förbund mer synliga i politiken genom deltagande i 

nämnder och möten med politiker 
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Åtgärder 

Hur kommer vi dit? 
Handlingsplan med tillvägagångssätt för vad som ska göras för att skapa förflyttning 
från nuläge till önskat läge.  

• Prioritera medlem  
• Möta medlemmar på arbetsplatsen 
• Starta utbildning för förtroendevalda med särskilt innehåll, 

Stockholms stad 
• Hålla medlemsmöten särskilda för 

skolsköterskor/äldreomsorgssköterskor men också tillsammans 
• Stabil styrelse med representation från både äldreomsorg och 

skolsköterskor med fyllnadsval för att bli en fulltalig styrelse 
• Planera aktiviteter för att stärka styrelsen och valberedning i deras 

arbete 
• På våra möten med stadsledningskontoret upprepade gånger ta upp 

fördelarna med AST 
• Vårdförbundet Stockholm stad uppvaktar ansvariga politiker och 

tjänstemän och deltar i nämndmöten 
• Arbeta för att få till medlemsutskick från Vårdförbundet anpassade 

för våra medlemmars verksamheter 
• Erbjuder lunch på våra medlemsbesök i äldreomsorgen 
• Anordnar en aktivitet med luncherbjudande när skolsköterskorna 

har gemensam utbildningsdag 
• Planerar för två till fyra medlemsaktiviteter i form av middag, 

temakväll, föreläsning, fest med mera 
• Planerar för två konferenser för styrelsen. En på våren och en på 

hösten.  
 

Tertialuppföljning av medlemmar, förtroendevalda och aktiviteter i 
samband med styrelsemöten 

 

 

Nuläge – löneprocessen i Stockholm Stad 

Vid uppstart av löneöversynen bokas en överläggning med stadsledningskontoret där 
HR-konsulter på personalstrategiska avdelningen förhandlar och diskuterar årets 
löneöversyn, hur processen ska fastställas och vilka premisser båda partner kommit 
överens om. I enlighet till HÖK, skapas en LOK varje gång ett nytt avtal skrivs och det 
blir en lokal anpassad överenskommelse för löneprocessen inom Stockholms stad. 
Löneprocessen är ett omfattande arbete i Stockholms stad, avdelningen planerar och 
bokar överläggningar med alla 13 stadsdelar och 3 förvaltningar för att diskuterar LOK 
och vilka insatser som behövs. Vi skapar även kontakter och förutsättningar för att följa 
upp och återkoppla löneprocessen inom varje stadsdel/förvaltning. När överläggningen 
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genomförts med HR/lönestrateg sker sedan lokala samtal mellan medlem och 
lönesättande chef. Vid låga utfall så begär Vårdförbundet en förklaring och åtgärdsplan 
för den enskilde medlemmen. I slutet av löneöversynen återkopplas resultatet till 
stadsledningskontoret för att sedan fastställa årets nya löner. Vi brukar även boka ett 
slutgiltigt möte med stadsledningskontoret för att gå igenom processen och hur 
lönespridningen per yrke förändrats under åren.  

Vårdförbundet - avdelningen Stockholms Stad har vid de senaste löneöversynerna 
upplevt brister i kommunikationen med Stockholms stads löneprocess. Vid 
överläggningar med stadsdelarna/förvaltningarna möter vi endast HR/lönestrateg, inte 
de lönesättande cheferna. Detta i sin tur skapar ett vakuum, då HR/lönestrateg har 
svårt att svara på direkta och specifika frågor om hur lönen bedömts och om processen 
gått rätt till.  

Inför löneprocessen kommunicerar vi ofta med förtroendevalda/medlemmar för att 
inkludera deras påverkan i löneprocessen. Vi informerar om lönespannet och 
lönespridningen och skickar ut information inför lönesamtalet. Vi följer upp processen 
och uppmanar medlemmar att kontakta oss om de upplever att något i processen inte 
fungerat. Detta lyfter vi i sin tur till stadsdelen/förvaltningen.  

Önskat läge - lön 

• Ökad lönespridning och att särskilt yrkesskickliga prioriteras 
• Att lönesättande chefer inom äldreomsorgen deltar i mötet kring löneprocessen 

Åtgärder - lön 

• Följa upp löneprocessen så att avtalet följs och att de särskilt yrkesskickliga är 
de som får de högsta lönerna 

Arbetsmiljö 

Nuläge - arbetsmiljö 

• Medlemmar som utför fackligt uppdrag får inte en ersättare för tiden de är borta 
• Det finns medlemmar vars tid tas upp för arbete som skyddsombud av 

arbetsgivaren i hög utsträckning vilket påverkar deras ordinarie arbete i orimlig 
grad 

• Förtroendevalda skolsköterskor har genom sin möjlighet att planera sitt arbete 
och kan därför planera in sitt fackliga arbete 

• När en medlem blir förtroendevald erbjuds denne coaching och information om 
lokal samverkan 

• Informera arbetsgivaren om ny förtroendevald och vilket uppdrag denne har 

Önskat läge - arbetsmiljö 

• Fler förtroendevalda i Stockholms stad 
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• Att förtroendevalda på arbetsplatsen ska ersättas för tid de lägger på fackligt 
arbete 

• Att arbetsgivaren tar sitt ansvar och ger god utbildning till skyddsombuden på 
arbetsplatsen. Ser väldigt olika inom hela Stockholm Stad.  

• Att arbeta för att förtroendevalda ska få möjlighet att byta erfarenheter och 
kunskaper med varandra exempelvis vid möten med förtroendevalda. 

Åtgärder - arbetsmiljö 

• I möten med stadsledningskontoret ta upp det faktum att skolsköterskor och 
sjuksköterskor i äldreomsorgen inte får en ersättare för den tiden de arbetar 
fackligt 

• Samtala med förtroendevalda inom äldreomsorgen, arbeta för att de ska ha rätt 
till facklig tid  

• Informera om aktiviteter och träffar för medlemmarna 
• Informera arbetsgivaren vilka som är förtroendevalda och vilka behov som finns 

Arbetstid 

Nuläge - arbetstid 

• Skolsköterskor i Stockholms stad har en låg grundbemanning 
• Oklara arbetstider för sjuksköterskor i äldreomsorgen 
• Omvårdnadsansvarig sjuksköterska inom äldreomsorgen arbetar skift 
• Många timvikarier i äldreomsorgen 

Önskat läge - arbetstid 

• Maxantal elever/skolsköterska 
• Maxantal patienter för sjuksköterskor inom äldreomsorgen/LSS 
• Att tillsvidareanställa sjuksköterskor i äldreomsorgen 
• Att tillsvidareanställda omvårdnadsansvariga sjuksköterskor arbetar dagtid inom 

äldreomsorgen/LSS 
Goda riktlinjer och rutiner vid kväll-/nattarbete 

 

Åtgärder - arbetstid 

• Yrka på maxantal elever/skolsköterska till stadens budget. 
• Yrka på maxantal patienter för sjuksköterskor till stadens budget. 
• Yrka på avsatta medel till skolorna för att kunna anställa fler skolsköterskor på 

skolorna 
• Uppvakta politiker med dessa frågor 
• Tydliggöra för arbetsgivaren hur arbetstiderna för sjuksköterskor ser ut i 

äldreomsorgen 
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• Vara aktiv inom stadens referensgrupper för behovet av sjuksköterskors 
kompetensutveckling 

• Informera arbetsgivaren om resultatet av att omvårdnadsansvariga 
sjuksköterskor arbetar dagtid 

Yrkets utveckling 

Nuläge – yrkets utveckling 

• AST för äldreomsorgen saknas 
• Karriärvägar för skolsköterskor saknas 

Önskat läge – yrkets utveckling 

• Specialistutbildade sjuksköterskor i äldreomsorgen 
• Karriärvägar för skolsköterskor och sjuksköterskor i äldreomsorgen införs och 

utvecklas 

Åtgärder – yrkets utveckling 

• Informera arbetsgivaren om vikten av AST men även karriärvägar vid möten 
med stadsledningskontoret 

 

Plan för Medlemsrekrytering 

 
Önskat läge/mål Åtgärder 
Antal inträden per månad/år: Prioriterade insatser inom äldreomsorgen med 

planerade arbetsplatsbesök och medlemsmöten. Vid 
dessa träffas medlemmar och kan rösta fram en 
förtroendevald och sedan arbeta vidare med att 
rekrytera dem som ännu inte är medlemmar. 
  
Utvärderas månadsvis på styrelsemöte genom 
Vårdförbundets medlemsstatisk online. Större 
uppföljning sker var sjätte månad. 

 
1 per månad – 12 per år 
1 förtroendevald på varje stor 
arbetsplats. 

UPPFÖLJNING (tertial) av måluppfyllelse och utvärdering av genomförda åtgärder 
Kommentar: 
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Önskat läge/mål Åtgärder 
Rekryterande aktivitetsmål: Uppdatera listan över de arbetsplatser som ska 

besökas. Medlemmar av styrelsen kan skriva in sig 
över vilka besök de kan delta i. Planera och boka in 
besöken samt kontakta medlemmar för att bjuda in 
dem till arbetsplatsbesöket. Fokusera på att besöka 
samma boende flera gånger för att ha större framgång 
i medlemsrekryteringen och rekrytering av 
förtroendevalda. 
Kontakta skolsköterskor och erbjud besök på 
arbetsplatsen, informera på fika med facket. 

 
Två arbetsplatsbesök i månaden 
från inom äldreomsorgen i 
Stockholm Stad. 
 
Ett arbetsplatsbesök i månaden 
inom elevhälsan. 
 

UPPFÖLJNING (tertial) av måluppfyllelse och utvärdering av genomförda åtgärder 
Kommentar: 
 
 
 

 
Önskat läge/mål Åtgärder 
Synlighetsmål: Skapa och dela kontakter bland medlemmar. Bjuda in 

medlemmar till gemensamma aktiviteter och 
utbildningar. Skapa olika forum för träffar, både fysiska 
och digitala.  
 

Möjliggöra gemenskap och ett 
forum för medlemmar och 
förtroendevalda att mötas.  
 
UPPFÖLJNING (tertial) av måluppfyllelse och utvärdering av genomförda åtgärder 
Kommentar: 
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Förekommer ej i Stockholms stad 

Medlemsarbete med resurs förlorad arbetsinkomst 

<Förbundsstyrelsen vill kartlägga i vilken omfattning och under vilka former förlorad 
arbetsinkomst används, för att i nästa steg kunna stödja med insatser där det behövs. 
Eventuell planerad förlorad arbetsinkomst i avdelning redogörs för genom att svara på 
frågorna nedan. Vägledning gällande förlorad arbetsinkomst finns i dokumentet 
”Ekonomiska riktlinjer – avdelningar och riksklubbar”> 

I vilken omfattning (antal timmar) planerar avdelningen för förlorad 
arbetsinkomst?  

 

I vilken sektor eller arbetsgivare ska tiden användas? 

 

Beskriv kort skälet/anledningen till att förlorad arbetsinkomst planeras 
(exempelvis att förtroendevald saknas inom viss sektor) 

 

Vilken/vilka förtroendevald/-a avses ha förlorad arbetsinkomst? 

 

Hur betalas ersättningen ut till den förtroendevalda?  
Görs det genom att arbetsgivaren fakturerar Vårdförbundet eller att den 
förtroendevalda verifierar löneavdrag till Vårdförbundet? 
Finns det risk att den förtroendevaldas privatekonomi påverkas negativt?  

 

I de fall insatsen rör den förtroendevaldas egen arbetsgivare, har förhandling 
med arbetsgivare skett? 

 

Vilken insats planerar avdelningen för där ersättning för förlorad arbetsinkomst 
behövs? 

 

Vilket är målet med insatsen? 

 

Hur följer avdelningsstyrelsen upp insatsen? 
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