Protokoll för styrelsemöte i Juseks statliga sektion
21 maj 2018
Deltagare: Elisabeth Åberg (Domstolsverket), Carina Wilhelmsson (Skatteverket),
Catherine Malmborg (CSN), Peder Bergsten (SPV), Elisabeth Perntz (ESV), Milicia Petric
(SCB), Rita Koskinen Lundström (Försäkringskassan), Anna Owens (Polismyndigheten)
samt Anna Westling (Jusek).

1. Mötet öppnas
Elisabeth Å hälsar alla välkomna till mötet och förklarar mötet öppnat.

2. Föregående protokoll
Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna.

3. Rapport från Förbundsrådet
Styrelsen reflekterar över förbundsrådet tidigare denna månad. Det var en intressant dag
som gav insyn i de övriga sektionernas verksamhet. Det var också diskussioner kring
förslaget till omarbetning av Juseks färdplan. Det kommer att bli beslut om Juseks nya
färdplan vid fullmäktige i maj 2019. Dagen avslutades med en föreläsning om arbetsmiljö.

4. Juseks dialog med förtroendevalda vid regeringens beslut om
omlokalisering av myndighetsverksamhet
Saco-S får information från Regeringskansliet kring förändringar inom den statliga
myndighetssfären och beroende på vilket förbund som är kontaktförbund för den berörda
myndigheten kan det variera hur och om informationen går vidare till den fackliga
organisationen. Styrelsen ser ett behov av att Jusek ser över riktlinjen över hur och om
informationen går vidare. För att den fackliga organisationen på myndigheten ska kunna
bereda sig inför de frågor som kan komma med anledning av regeringsbeslutet behöver
de få tidig information om de kommande förändringarna.
Styrelsen ser att det kan finnas behov att sätta samman en checklista för omlokalisering
för lokala fackliga företrädare t.ex. vikten av att protokollera parternas lokala
omställningsvillkor och tolkningen av dem. Styrelsen kommer att påbörja ett sådant
arbete innan sommaren.
Styrelsen utser Elisabeth P till vår kontaktperson gentemot Jusek avseende
omlokaliseringar och Juseks kontaktperson.

Elisabeth P informerar om att Jusek har skapat ett nätverk för lokala fackliga företrädare
för de myndigheterna som berörs av regeringens beslut om omlokalisering. Nätverket är
till för att utbyta erfarenheter.
Vidare diskuterar styrelsen hur vi ska fortsätta arbeta med frågor kring omlokalisering.

5. Frågor inför Saco-S representantskap
Anna Westling rapporterar vilka punkter som ska upp på morgondagens möte.
Bland annat har Saco-S tagit fram en riktlinje för hantering av personuppgifter i den
fackliga verksamheten med anledning av GDPR (nya lagstiftningen om personuppgifter)
vilken ska diskuteras.
Utvärderingen av RALS 2010-T är uppskjuten till kommande år och den nya versionen av
de partsgemensamma kommentarerna dröjer.
En partsgemensam arbetsgrupp har arbetat med frågor rörande arbetstid. De har
inventerat frågeställningar och ska inventera behov av förändring. Arbetsgruppen ska
lämna en slutlig rapport i maj 2019.

6. Diskussion kring styrelsens arbetsformer
Styrelsen beslutar om att det ska vara två fysiska möten per termin och däremellan
telefon/videomöten inför Saco-S representantskap.
Datum för möten under hösten:
5 september – fysiskt möte (Saco-S representantskap har möte den 6 september)
24 oktober – video/telefonmöte (Saco-S representantskap har möte den 25 oktober)
3 december – video/telefonmöte (Saco-S representantskap har möte den 6 december)

7. Bevaknings-/Fokusområden – vad har hänt?
Hållbart arbetsliv: Styrelsen föreslår att vi tillsammans med Jusek arrangerar en
föreläsning kring hållbart arbetsliv vilken spelas in får att kunna användas av
föreningarna på myndigheterna som en medlemsaktivitet.
Omlokalisering: Styrelsen beslutar att påbörja arbetet med att ta fram en checklista för
lokala fackliga förtroendevalda före sommaren.

8. Kommunikation
Styrelsen beslutar om vi vill ha med några rader i juni månads medlemsutskick och att vi
också ska komplettera med ett längre stycke på sektionens del av Juseks hemsida.
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9. Övriga frågor
- Fullmäktige maj 2019. Styrelsen diskuterar vårt behov av förberedelser inför fullmäktige
i maj 2019 och vilken information vi behöver från Juseks kansli.
- Partsrådets projekt ”Hållbart arbetsliv” har dragit igång med sitt arbete och kommer,
troligen, från och med i höst att erbjuda olika seminarier i ämnet. Fler personer behöver
jobba allt längre upp i åldern, av olika anledningar, varför det finns behov av att öka
flexibilitet i arbetslivet, både vad gäller omfattning, när och var. Det finns också behov av
en ökad medvetenhet hos medlemmarna att de kan behöva kompetensutveckla sig, byta
arbetsuppgifter och/eller arbetsgivare för att klara av detta. Det finns därför behov av att
skapa förutsättningar för detta på myndigheterna t.ex. i lokala avtal.
- Styrelsen har fått ett förslag till Juseks valpolitiska manifest med möjligheter att lämna
synpunkter.

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