Protokoll för styrelsemöte i Juseks statliga sektion
den 17 april 2018.
Deltagare: Elisabeth Åberg, Rita Koskinen Lundström, Peder Bergsten (från punkt 4), Håkan
Ohlsson, Elisabeth Perntz, Milica Petric, Anna Owens, Carina Wilhelmsson samt Anna
Westling.

1. Mötet öppnas
Elisabeth Å hälsar alla deltagare välkomna.

2. Föregående protokoll från den 7 mars
Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna.

3. Bevaknings-/Fokusområden – Vad har hänt?
Deltagarna redovisar statusen för respektive fokusområde eller
bevakningsområde.

4. Saco-S representantskap
Elisabeth Å redovisar förslaget till nya ledamöter till Juseks platser i Saco-S
representanter. Förbundsstyrelsen har fattat beslut om att utse de föreslagna
personerna som Juseks representanter i Saco-S Representantskap.
Elisabeth P och Rita återrapporterar från senaste Saco-S Representantskapet..

5. Hemsidan – Hur blev det?
Styrelsen utvärderar uppdateringen av vår del av Juseks hemsida. Uppdatering
sker av Juseks kansliorganisation och det kommer att ske senare i vår enligt vårt
förslag.
Styrelsen diskuterar om vi ska avveckla vår funktionsbrevlåda. Att den existerar är
ett sätt för medlemmarna att enkelt kunna kontakta styrelsen. Majoriteten av alla
frågor som kommer in berör någon Saco-S förening på en myndighet eller
möjligen Juseks medlemsjour.
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Vidare diskuterar styrelsen hur vi kan bli mer offensiva vad gäller
medlemsinformation.

6. Information från Anna Nitzelius angående Juseks arbete med
rättspolitiken m.m.
Anna Nitzelius, Juseks samhällspolitiska avdelning, gästar styrelsen för att
berätta om deras arbete.
Rapporten ”I medborgarnas tjänst” är nu klar och kommer att inom kort att
publiceras på Juseks hemsida. Den ska ligga till grund för Juseks politik och det
ska bli aktiviteter kring temat för att skapa diskussioner i samhället.
Rapporten ”Hot och våld” är också snart klar, vilket är en uppföljning av tidigare
rapporter om hot och våld inom den statliga sektorn. Det kommer att bli en artikel
om rapporten i tidningen ”Karriär”. Enligt rapportens utredning känner sig 20 %
av de tillfrågande medlemmarna sig otrygga och ca 35 % har någon gång blivit
utsatt för något hot eller våld. Av de tillfrågade har 30 % övervägt att byta arbete
p.g.a. hotbilden. Det har inte skett någon större förbättring över tid även om det
har skett förbättringar på vissa myndigheter genom systematiskt
arbetsmiljöarbete. Partsrådet har stödmaterial kring hot och våld.
Jusek har tagit beslut om ett rättspolitiskt valmanifest. Den bygger bland annat
på rapporterna ”I medborgarnas tjänst” och ”Hot och våld”. En centralfråga är att
lösa poliskrisen och de lämnar förslag till hur problemen ska kunna lösas. Även
hot och våld - frågan tas upp i valmanifestet samt vikten av att styra och följa upp
myndigheternas verksamhet (att göra rätt saker och att verksamhetsutveckla). I
dagsläget är det inte klart vilka typer av aktiviteter som kommer att ske utifrån
valmanifestet och hur Jusek ska jobba vidare med de frågor som lyfts i det.
Styrelsen diskuterar vikten av att regeringen inte går in och detaljstyr
myndigheterna utan låter myndigheterna utifrån sin verksamhet själv ta fram sina
planerings- och uppföljningsmodeller. Styrelsen lämnar ett medskick till Anna N Är detta en fråga för manifestet?
Jusek kommer att delta i Almedalen med ett seminarium som håller på att
arbetas fram.

7. Övriga frågor.
Anna W informerar om att Saco-S har begärt förhandling hos Arbetsgivarverket
kring villkoren vid omlokalisering. Det ligger ett ansvar hos berörda myndigheter
att hitta lösningar för att kunna klara av sin kompetensförsörjning under
omställningstiden. Saco-S förhandlingsframställan är lämnad efter begäran från
Saco-S föreningarna. Det finns nu ett nätverk av fackliga förtroendevalda från de

myndigheter som är berörda av regeringens beslut om omlokalisering. En
omlokalisering innebär merkostnader och det finns risk att dessa inte kommer att
kunna identifieras i respektive myndighets årsredovisning eftersom det inte finns
någon reglering i riktlinjerna för hur myndigheterna ska redovisa. Detta är en
viktigt fråga för Juseks förbundsstyrelse och Saco-S att driva, att kostnaderna ska
tydliggöras och kopplas till effekterna av beslutet t.ex. vad kostnaden för
kompetensförsörjning uppgår till. Styrelsen diskuterar härefter hur information och
kommunikation med de fackliga organisationerna sker inför beslut om
omlokalisering. Det är i och för sig arbetsgivaren som har ansvaret att informera
medarbetarna om sina beslut. Facken får dock ofta information mycket tidigt på
central nivå. Styrelsen enas om att man behöver fundera över hur dialogen med
de förtroendevalda på de berörda myndigheterna ska ske. Anna W får i uppdrag
att ta med sig den frågan till förbundet och återrapportera vid kommande
styrelsemöte.
SOU 2017:98 – Tidiga förhör. Statliga sektionen har i samråd med
Advokatdelegationen och Jusek lämnat in ett remissvar ang. utredningens förslag.
Den 8 maj är det Förbundsråd. Styrelsen diskuterar kort vad som ska framföras
ang. Statliga sektionens arbete. Vi ska bl.a. lyfta fram våra fokusområden –
omlokalisering och hållbart arbetsliv, att vi har en dialog inför Saco-S rep.skap, att
vi är remissinstans i frågor rörande statens område och att vi har en levande
diskussion kring styrelsen roll. Sista anmälningsdag för deltagande är den 26
april.
Styrelsen diskuterar hur styrelsearbetet ska gå till och vilka mötesformer vi ska ha
för att bli så effektiva som möjligt. Styrelsen enas om att det kan vara lämpligt att
ha två fysiska möten per termin för djupare diskussioner och dessemellan kortare
telefon/videomöte inför Saco-S representantskap. Detta ska diskuteras vidare vid
mötet den 21 maj.
Håkan rapporterar ang. arbetet med Juseks rättspolitiska valmanifest i vilket han
deltar i en referensgrupp. Frågor som tas upp i manifestet är enskilt åtal mot
statstjänstemän, hot och våld, lösning till poliskrisen och vikten av att myndigheter
”gör rätt saker”.
Avslutningsvis diskuterar styrelsen frågan om Jusek kan anordna chefsseminarier
ang. hur lönesättande samtal etc. bör gå till. Styrelsen enas om att detta kan vara
en fråga för Juseks fokusgrupp för chefer.

8. Nästa möte
Nästa möte är den 21 maj då det är ett fysiskt möte på Juseks kansli då vi bl.a.
fortsätter vår diskussion kring hur styrelsen ska arbeta.
Carina Wilhelmsson

