Protokoll från styrelsemöte i Juseks statliga
sektion 7 mars 2018
Deltagare: Elisabeth Åberg (ordförande), Rita Koskinen Lundström, Catherine Malmborg, Håkan Ohlsson, Milica
Petric-Notstrand, Peder Bergström samt Carina Wilhelmsson (sekreterare).

1. Mötet öppnas
Elisabeth Åberg hälsar alla välkomna.

2. Föregående protokoll från den 24 januari
Elisabeth Å återger föregående protokoll. Vi har givit svar på en remiss gällande Juseks
färdplan och Elisabeth Å kommer att ta fram ett förslag till remissvar vad gällande SOU
2017:98.
Protokollet läggs till handlingarna.

3. Rapport från ”flersektionsmöte” på Jusek
Rita rapporterar från mötet för ordförande och vice ordförande i sektionsstyrelserna samt
ombudsmän. De diskuterade bland annat sektionernas uppdrag, gemensamma
medlemsaktiviteter tillsammans med Juseks paraply, även Juseks politik i förhållande till
Saco-S m.m. Nytt möte är inbokat 26 april.

4. Bevaknings-/Fokusområden
Styrelsen stämmer av läget i de olika fokusområdena och diskuterar möjligheten att få hjälp
av kansliet.
-

Bisyssloproblematiken
Omställningsproblematiken vid beslut om omlokalisering av myndigheter
Hållbart arbetsliv

5. Hur vi kan kommunicera med medlemmarna m.m.
Styrelsen diskuterar hur vi kan nå ut med information och ett sätt är att få med information i
de regelbundna e-postmeddelanden med medlemsinformation som Jusek skickar ut.
Styrelsen fattar beslut om att ändra strukturen i vår del av Juseks webb-sida enligt lämnat
förslag. Styrelsen diskuterar också vår funktionsbrevlåda.
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6. Förslag till Saco-S representantskap
Styrelsen diskuterar rutinerna kring hur vi förordar kandidater till Saco-S representantskap.
Det finns nu behov av att förorda ett antal nya ledamöter till representantskapet.

7. Övriga frågor
Det pågår en översyn av Juseks rättspolitiska valmanifest där Håkan Ohlsson sitter med i en
referensgrupp. Håkan berättar kort från referensgruppens arbete.
Anna Westling informerar om att i samband med 2017 års avtalsrörelse kom parterna
överens om att tillsätta en partsgemensam arbetsgrupp för att analysera frågorna kring
arbetstid. Arbetsgruppen har ännu inte kommit i gång med sitt arbete. Styrelsen konstaterar
att det finns ett antal domar som tar ställning till gränsdragningen arbetstid och fritid och att
många myndigheter avvaktar arbetsgruppens arbete.
Vid morgondagens Saco-S representantskap kommer bland annat följande sakar att
informeras om eller diskuteras:
-

Avrapportering från arbetet de olika partsgemensamma arbetsgrupperna,

-

Uppstartsarbetet kring RALS-förhandlingarna

-

Avrapportering av översyn av stödet till förtroendevalda vad gäller lönerevisionen.

-

Diskussion kring problematiken vid omställning av myndigheter

-

Avrapportering från arbetsgruppen ”Hållbart arbetsliv”.

-

Information om pensionsöverenskommelsen.

Styrelsen lyfter Juseks analys av skillnader i ingångslöner för kvinnor och män i rapporten
”Inga violer”.
Styrelsen diskuterar hur kompetensutveckling av fackliga företrädare kan ske på ett effektivt
sätt.

8. Information från Per-Olof Persson ang. Juseks organisation
Peo Persson (förbundsjurist) berättar om bakgrunden till Juseks nya organisation med
sektioner och professionsföreningar. Sektionerna ska i första hand arbeta med utveckling
och tillämpning av centrala avtal, medlemsrekrytering samt opinionsbildning. Det mesta
handlar om att ge stöd till förbundet och dess personal kring de olika frågorna.

9. Mötet avslutas
Elisabeth Å tackar deltagarna och avslutar mötet.

Carina Wilhelmsson
Sekreterare

