
 

Verksamhetsplan 2020-2022 för Vårdförbundets 
Previaklubb 

Vårdförbundet har nationellt i kongress tagit beslut om fokusområden att arbeta 
med. Vårdförbundet runt om i landet tar dessa och ser vad man lokalt ser som 
viktigt och möjligt under de olika områdena och lägger in det i sin 
verksamhetsplan. 

Det som Vårdförbundets Previaklubb vill arbeta vidare med är: 

• Kompetensförsörjning under arbetstid 

• Hållbart yrkesliv 

• Påverkan/demokrati. 

 

Kompetensförsörjning/utbildning 
 
Arbete har startat upp då Vårdförbundet vill arbeta för att lönekriterierna ska 
uppdateras utifrån vilket arbete som den anställde utför i de olika områdena 
som Previa har i landet. Att tydliggöra lönekriterierna lägger även fokus på vad 
det finns för uppdrag beskrivna i anställningen och vad den anställde har för 
resurser och vad som ytterligare behövs för att kunna utföra uppdraget. Det har 
synliggjort behoven av fortlöpande kompetensförsörjning som är planerad i 
arbetet.  
 

Hållbart yrkesliv 
 
Vårdförbundet nationellt har under lång tid arbetat för kunskapen kring 
arbetsmiljöns påverkan på din hälsa. I år har Arbetsmiljöverket stärkt upp 
allmänna råd kring psykosocial arbetsmiljö till att vara styrt under en ny 
författning som heter ”föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 
2015:4)” 

• Mycket av ohälsan i yrkeslivet idag handlar om en 
arbetsbelastning/stress som ger ohälsa med olika sjukdomsuttryck.  
Du ska inte behöva kompensera en dålig arbetsmiljö med att arbeta  
deltid.            

• All tid som du står till arbetsgivarens förfogande på arbetsplatsen ska 
ingå i den ordinarie arbetstiden. All tid som du befinner dig på 
arbetsplatsen, ska betraktas som ordinarie arbetstid. 

•  Läs gärna mer på https://www.vardforbundet.se/engagemang-och-
paverkan/sa-gor-vi-villkoren-battre/arbetstid/  

 

 



 

Påverkan/Demokrati 
 
Företag som finns över hela landet ska kunna ha ett fungerande fackligt arbete 
som är nära medlemmen. Facket ska vara synligt och tillgängligt för de som 
arbetar oavsett vart de är i landet. Det ska finnas möjlighet att delta, att påverka 
det som ska hända och det som ska arbetas med. 
 


