Styrelsemöte Juseks statliga sektion den 16 maj 2017
Deltagare: Magnus Jonsson, Håkan Ohlsson, Peder Bergsten, Elisabeth Åberg, Robert
Engstedt, Carina Wilhelmsson, Cathrine Malmborg (från och med p 6) samt Anna Westling
(Jusek)

1. Mötets öppnande
Magnus hälsar deltagarna välkomna till dagens styrelsemöte.

2. Val av mötessekreterare
Styrelsen utser Carina till sekreterare till mötet.

3. Föregående mötesprotokoll
Styrelsen godkänner protokoll för föregående möte.

4. Villkorsavtal-T och Saco-S representantskapets kommande möte
Vad bör Jusek lyfta fram som utvecklingsområden av Villkorsavtalet?
Det har varit förändringar i myndigheternas verksamhet och organisation som innebär längre
resor trots att det finns allt bättre tekniska lösningar för resfria möten. Det centrala avtalet
detaljreglerar inte varför det är olika lösningar för olika myndigheter och i vilken omfattning
som restid ersätts i tid och/eller pengar och i vilken omfattning som det är tillåtet att arbeta
under restiden. Det skiljer mycket mellan olika medlemsgrupper även inom en och samma
myndighet hur mycket de reser. Restidsfrågan är en viktig fråga med koppling till ett hållbart
arbetsliv. Det finns ett behov av en principdiskussion med Arbetsgivarverket om hur de ser
på arbete under restid. Ett möjligt alternativ kan vara ett lönetillägg till de medarbetare som
har många resor. Troligen vill flertalet medlemmar hellre ha tidskompensation än penningkompensationen.
Saco-S har inventerat vilka förändringsbehov som förbunden har identifierat i Villkorsavtalet
och dessa ska formuleras till yrkande inför höstens avtalsförhandlingar bland annat genom
diskussion inom Saco-S Representantskap. Yrkandena ska växlas i slutet av juni.

5. Årsmöte/sektionsmöte för Juseks statliga sektion samt planering
av höstens möten.
Sektionsmötet är allmänt medlemsmöte och sektionens högsta beslutande organ. Ordinarie
sektionsmöte ska hållas vart tredje år under september, oktober eller november månad
kalenderåret efter det år då ordinarie fullmäktige hållits. Tanken är att det ska finnas
möjlighet att koppla upp sig via videolänk.
Styrelsen beslutar att sektionsmöte ska hållas v 42 (16 eller 18) alternativt v 43 (24). Anna
kollar Juseks kalender.
En verksamhetsberättelse och övriga handlingar ska vara klar cirka två veckor innan liksom
valberedningens förslag till ny styrelse.
Förslaget är att det blir ett seminarium i samband med mötet.
Planering av höstens styrelsemöten
Det finns flera fördelar att samordna styrelsemötena med representantskapets möten och att
ett antal möten sker via videolänk.
30 augusti Juseks kansli kl. 10:00-15:00.
27 september Juseks kansli kl. 10:00-15:00.
15 november Regeringskansliet kl. 09:00-12:00 via videolänk.
20-21 november Stockholmsområdet - ett styrelseinternat för kommande styrelsen.
13 december Regeringskansliet kl. 13:00-16:00 via videolänk.

6. Återkoppling från fokusgrupperna
Återkoppling från respektive fokusgrupp om vad som genomförts sedan förra styrelsemötet.
-

Välbefinnande i arbetslivet (Lisa, Katrin och Carina). Jusek är nu klar med sin rapport
”Hur mår statligt anställda akademiker på jobbet?”. Gruppens förslag är att bjuda in till
ett seminarium för medlemmar på statliga myndigheter i Jönköping för att informera
kring detta. Praktiska detaljer som lokal och tidpunkt kommer att bestämmas.

-

Flexibelt arbetsliv: (Peder). Detta arbete avslutas och han ingår från och med nu i
gruppen välbefinnande i arbetslivet.

-

Problematiken kring bisysslor: (Magnus, Robert och Håkan). De har gjort en
kartläggning. Det är ännu inte klart vad nästa steg blir.

7. Motioner till Sacos kongress
Under hösten 2017 hålls Sacos kongress, som genomförs vart fjärde år. Till kongressen är
det möjligt för förbunden att inkomma med motioner. Styrelsen har förslag till tre motioner
kring fackliga förtroendevalda, hur teknikutvecklingens (artificiell intelligens) påverkan på
våra medlemsgrupper samt hållbart arbetsliv och rätten till fritid (artikel på dagens juridik) och
krav om ständig nåbarhet. Magnus och Elisabeth får i uppdrag att ta fram förslag till
motioner.

8. Nyhetsbrev
Jusek planerar att ta fram nyhetsbrev till förtroendevalda tre gångar om året, 20 april, den 17
maj och den 13 juni.
Det kommer att bli en länk till vår del av Juseks webbsida vilken kommer att uppdateras med
nya foton.

9. Övriga frågor
Magnus har besvarat fem förfrågningar via vår funktionsbrevlåda.
Magnus kommer också att se över informationen på vår del av Juseks hemsida och
uppdatera den med bland annat uppgifter om höstens möten.
Beslut om stadgeändringar tas vid ett sektionsmöte. Förslag om stadgeändringar ska
godkännas av förbundet. Förslag att sektionens stadgar uppdateras med att styrelsen ska
utse medlemmar till olika typer av fokusgrupper och liknande. Elisabeth och Cathrine får i
uppdrag att föreslå förändringar och inleda dialog med förbundet samt presentera förslag till
kommande styrelsemöte.
Juseks hemsida är under ständig utveckling t.ex. vad gäller sökmotorer och liknande.
Håkan, Magnus och Elisabeth berättar kort från Juseks förbundsråd.

10.

Nästa styrelsemöte

Nästa möte är den 14 juni kl. 10.00–15.00 på Juseks kansli.

11.

Mötet avslutas

Magnus tackar deltagarna för deras deltagande och avslutar mötet.

Carina Wilhelmsson

Magnus Jonsson

Sekreterare för mötet

Ordförande för Juseks Statliga sektion

