Protokoll styrelsemöte i Juseks statliga sektion
Onsdagen den 24 januari 2018 på Jusek kansli
Deltagare: Elisabeth Åberg (ordförande), Rita Koskinen Lundström, Peder Bergsten, Carina
Wilhelmsson, Milica Petric, Elisabeth Perntz och Anna Owens samt ombudsmannen Anna
Westling.

1. Mötet öppnas
Ordföranden hälsar alla välkomna.

2. Föregående protokoll
Föregående mötes protokoll läggs till handlingarna.

3. Vad har hänt sedan förra styrelsemötet?
Styrelsen stämmer av vad som har hänt sedan planeringsmötet i november.

4. Verksamhetsplanen
Styrelsen beslutar att fastställa verksamhetsplanen för 2017-2019 (bilägges), vilken ska revideras
årligen.

5. Bevaknings-/Fokusområden
Styrelsen stämmer av läget i arbetet med två av våra tre fokusområden; Hållbart arbetsliv samt
Omlokalisering.
Anna Westling informerar om att även Partsrådet har startat upp sitt arbete kring det hållbara
arbetslivet.

6. Remisser
Styrelsen har fått möjlighet att lämna synpunkter på två remisser, dels översynen av Juseks
färdplan 2020 2.0 och PESTEL-analysen , dels SOU 2017:98 Tidiga förhör – nya bevisregler i
brottmål.
Styrelsen diskuterar underlaget från Juseks arbetsgrupp rörande Juseks färdplan och PESTELanalysen. Ordföranden får i uppdrag att formulera våra synpunkter och överlämna dessa till
Jusek.
Styrelsen diskuterar hur vi ska hantera remissen avs. SOU 2017:98.

7. Kommunikationsplanen samt hemsidan
Styrelsen diskuterar hur vi ska kunna sprida vår information, dels via Juseks hemsida, dels via
Juseks regelbundna e-postmeddelande till medlemmar respektive förtroendevalda.

8. Information från Juseks samhällspolitiska avdelning
Charlotte Tarschys, tf. chef på Samhällspolitiska avdelningen berättar om aktuella utredningar
avdelningen håller på att arbeta med. Rapporten ”I medborgarnas tjänst” är inom kort klar för
publicering.
Rapporten ”Hur mår statliga anställda akademiker på jobbet?” är klar och publicerad.
Den höjda pensionsåldern kräver åtgärder för att få medarbetare att trivas och vilja arbeta längre
och skapa möjligheter till livslångt lärande. Jusek har gjort ett pressmeddelande i frågan
angående sin syn på problematiken.

9. Övriga frågor
Styrelsen stämmer av arbetsuppgifter till kommande möte samt vårens mötesplanering.

10. Kommande styrelsemöten
Nästa möte är den 7 mars vilket är ett videomöte.

11. Mötet avslutas
Ordföranden tackar deltagarna och avslutar mötet.

Carina Wilhelmsson
Sekreterare

Elisabeth Åberg
Ordförande Statliga sektionen

Verksamhetsplan 2017/18
Syfte med sektionsstyrelsens arbete
Sektionerna har till uppgift att inom förbundets ram verka för sina medlemmars särskilda intressen.
Sektionen omfattar de medlemmar som är yrkesverksamma i staten eller i organisationer, som är
bundna av kollektivavtal knutna till staten. Sektionens mål utgår från stadgarna och Juseks vision.

Verksamhetsmål


Att öka medlemsengagemanget genom att på olika sätt hjälpa Jusek att stärka de
förtroendevalda, som i sin tur kan engagera medlemmarna på olika sätt t.ex.i fackliga
uppdrag.



Att vara med och utveckla avtalsförhandlingarna inom statliga sektorn internt i
förhållande till Juseks förbundsstyrelsen och genom Statliga sektionens
representanter i Saco-S Representantskap.



Att bidra till utvecklingen av Juseks fackliga verksamhet och organisation, t.ex. att
vara referensgrupp för Juseks utbildningsgrupp.

Bevaknings-/fokusområden
För att arbeta mot verksamhetsmålet har styrelsen valt nedanstående områden. Dessa
områden kommer att vara tongivande under verksamhetsåret.


Hållbart arbetsliv.



Regeringens beslut om omlokalisering av myndigheter. Vilka är konsekvenserna för
verksamhet, kompetensförsörjning och, lönebildning? Vilka åtgärder skulle kunna
motverka eventuella negativa effekter?

Åtgärdsplan
Bevaknings-/fokusområde
För att kunna effektivisera sina insatser har styrelsen delar in sig i arbetsgrupper kopplade till
respektive område.


Hållbart arbetsliv. Arbetsgruppen består av Elisabeth P, Håkan, Anna O och Rita
(samordnare).



Regeringens beslut om omlokalisering av myndigheter. Arbetsgruppen består av
Elisabeth P (samordnare), Milica, Peder, Elisabeth Å.

Avtalsförhandling
Vad gäller avtalsförhandling och det mål som styrelsen har satt upp, ser styrelsen det som
viktigt att skapa en struktur för att kunna bidra till utvecklingen av avtal på det statliga
avtalsområdet. Styrelsen kommer att ta upp frågor som ska hanteras på Saco-S
Representantskap vid styrelsemötena i i syfte att kunna bidra till Saco-S arbete i frågor
kopplade till de centrala avtalen och dessas inriktning.

