Protokoll från styrelsemöte med Juseks sektion för det statliga
området onsdagen den 6 april 2017
Virtuellt möte
Närvarande:
Magnus Jonsson, ordförande
Carina Wilhelmsson
Håkan Ohlsson
Elisabeth Åberg (t.o.m. p 7)
Robert Engstedt

Frånvarande:
Peder Bergsten
Anna Westling, ombudsman
Catherine Malmborg

1. Inledning
Magnus hälsar deltagarna välkomna till dagens styrelsemöte.

2. Val av mötessekreterare
Styrelsen utser Carina till att föra protokoll för dagens möte.

3. Föregående mötesprotokoll
Styrelsen har inga synpunkter på protokollet från mötet från den 8 mars.

4. Återkoppling från fokusgrupperna
Arbetsgrupperna återkopplar från respektive grupps pågående arbete med de olika
fokusområdena.
Välbefinnande i arbetslivet: (Lisa, Katrin och Carina): Arbetsgruppen har utgått från
Juseks två rapporter, varav en ännu inte är klar, om välbefinnande varav
”Lyckobarometern” är en av dem. Arbetsgruppen har lämnat synpunkter till författaren
på utkastet till den ännu inte färdiga rapporten. Rapporterna lyfter fram ett antal
parametrar som viktiga för att nå välbefinnande varav arbetsgruppen har valt ut tre för
vårt arbete - balans i livet, lön samt arbetsuppgifter. Arbetsgruppen har ännu inte
slutligen tagit ställning till det fortsatta arbetet. Styrelsen diskuterade olika tänkbara
möjligheter som t.ex. att ge information om rapporterna i ett nyhetsbrev från Jusek,
paketera informationen för de fackliga förtroendevalda för att de i sina uppdrag ska
kunna jobba vidare med problematiken på sina arbetsplatser och myndigheter.
Styrelsen diskuterar även om vi ska be om återkoppling och i sådant fall hur det skulle
kunna ske. Arbetsgruppen konstaterar att det tyvärr har varit svårt att hitta tid för att
arbeta med området.

Ingen av deltagarna i arbetsgruppen ”flexibelt arbetsliv” (Maria och Peder) deltar i
dagens styrelsemöte. Då Maria har avsagt sig styrelseuppdraget diskuterar mötet
möjligheten att slå ihop detta fokusområde med området "Välbefinnande i arbetslivet".
Arbetsgruppen som tittar på problematiken kring bisysslor(Magnus, Robert och Håkan)
har gjort en rättsutredning av gällande rätt. De har också bett att få ta del av ett antal
myndigheters riktlinjer/ställningstaganden kring otillåten bisyssla. Begreppet bisyssla
omfattar i princip allt som medarbetaren gör vid sidan av sitt arbete men vad som är
tillåtet eller inte beror till stor del på myndighetens tolkning. Arbetsgruppen konstaterar
att några myndigheter, företrädesvis mindre, inte har några riktlinjer/ställningstaganden
utan det avgörs individuellt i dialog med den enskilde och/eller de hänvisar till gällande
lagstiftning och praxis.
Styrelsen diskuterar vad som är nästa steg i detta arbete utifrån de begränsade
resurser som vi har till vårt förfogande. En möjlighet är att samarbeta med Juseks
fokusgrupp "I medborgarnas tjänst". Arbetsgruppen ser en medlemsnytta i att ha
likartad tillämpning inom hela den statliga sektorn. Vidare ser styrelsen att det finns en
risk i att otydliga bisyssleregler kan hämma medlemmarnas fritid och deras möjligheter
att odla sina intressen och/eller bidra till samhällslivet utanför arbetsplatsen. Ett arbete
kring bisysslor inom den statliga sektorn skulle kunna vara ett underlag för ett
ställningstagande från Jusek och ett underlag för dem att driva frågan vidare.
Arbetsgruppen kommer att skicka sin rapport till övriga i styrelsen.

5. Workshop
Styrelsen deltar, tillsammans med kommunala sektionen samt representanter för
förbundsstyrelsen, i en workshop kring hur Jusek kan utveckla sitt arbete utifrån tre
frågor;
•

Hur kan Juseks arbete få både fler (rekrytering) och nöjdare (behålla) medlemmar.

•

Varför ska man vara medlem i ett fackförbund och i så fall varför just Jusek?

•

Vilka utmaningar har era medlemmar i vardagen och på vilket sätt kan Jusek finnas där
för att möta deras behov? Hur kan ni bidra utifrån era uppdrag?

6. Villkorsavtal-T
Saco-S representantskap har påbörjat en översyn av Villkorsavtal-T. Styrelsen
diskuterar vilka frågor Jusek bör lyfta fram som utvecklingsområden inom
Villkorsavtalet. Avtalet är ett ramavtal som bygger på att myndigheterna ingår egna
avtal (på lokal nivå).
Styrelsen kan, utifrån erfarenheter från sina myndigheter, bland annat se att det finns
behov av att diskutera frågor bland annat kring arbetstid och tjänsteresor. Styrelsen
beslutar att vi ska granska ett antal lokala avtal om arbetstid, tjänsteresor m.m. från ett
antal myndigheter för att kunna komma med förslag eller inspel vad gäller
problemområden till Saco-S. Vi ser t.ex. att hur avtal om förtroendearbetstid används
varierar mellan myndigheterna. Vissa myndigheter har kombinerat förtroendearbetstid
med fast arbetstid, närvaroplikt och nåbarhet dygnet runt medan andra har en annan
tolkning som bättre stämmer överens med parternas beskrivning. Oavsett så gäller
arbetstidslagen om en genomsnittlig veckoarbetstid, reglerna kring dygns- och
veckovila m.m. Styrelsen börjar med att gå igenom de avtal som vi har tillgång till.

7. Nyhetsbrev
Jusek kommer att skicka ut nyhetsbrev till förtroendevalda. Brevet kommer till viss del
att anpassas utifrån vilken sektion som den förtroendevalda tillhör. Nyhetsbreven
kommer att skickas ut den 20 april, den 17 maj och den 13 juni. Vilken information vill
styrelsen skicka med från statliga sektionen?
Styrelsens vill informera om att sektionsstyrelsen kommer skicka synpunkter på
Villkorsavtalet-T till Saco-S för deras översyn och att vi arbetar med de tre
fokusområdena vi har valt, problematiken kring bisysslor, välbefinnande i arbetslivet
och flexibelt arbetsliv.

8. Övriga frågor
Två ledamöter har avslutat sitt uppdrag varför det finns behov av att tillsätta de vakanta
platserna. Magnus kommer att informera valberedningen som fattar beslut om nya
ledamöter för de vakanta platserna. Styrelsens nuvarande ledamöter har möjlighet att
lämna förslag om möjliga kandidater till valberedningen.
Styrelsen konstaterar att årsmötet ska hållas i september-november. Kallelse till
årsmöte ska skickas två veckor innan. Det är oklar om valet av ny styrelse kan ske
genom elektroniska val eller inte. Likaså om det är möjligt att låta medlemmarna ta
ställning till ändringar i stadgarna genom elektroniskt omröstningsförfarande eller inte.
Om det är möjligt att genomföra elektronisk omröstning ska Juseks kansli meddelas i
god tid om detta. Magnus får i uppdrag att utreda dessa frågor. Styrelsen beslutar att
diskutera behov av ändringar av stadgarna vid kommande styrelsemöte.
Håkan berättar att Juseks statistiker har meddelat att de gärna hjälper till med enkäter
motsvarande den som skattesektionens styrelse gjorde 2015.

9. Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte är planerat till den 16 maj kl. 9.00–12.00 - Juseks kansli samt via
videolänk. Förslag lämnades att det ska genomföras på Juseks kansli. Ett förslag lyftes
om att flytta det till den 15 maj. Magnus får i uppdrag att stämma av med de deltagare
som inte kunde delta i dagens möte om tid och plats.

10. Mötet avslutas
Magnus tackar deltagarna för deras engagemang och avslutar mötet.

Vid protokollet
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Magnus Jonsson, ordförande

