Protokoll från styrelsemöte med Juseks sektion för det statliga området
onsdagen den 8 mars 2017
Virtuellt möte
Närvarande:
Magnus Jonsson, ordförande
Maria Johansson, punkt 4-9
Catherine Malmborg, punkt 1-5
Carina Vilhelmsson
Håkan Ohlsson
Anna Westling, ombudsman
Frånvarande:
Elisabeth Åberg
Peder Bergsten
Robert Engstedt
Anna Malmström (lämnar styrelsen)
1. Ordförande förklarade styrelsemötet öppnat.
2. Till mötessekreterare valdes Håkan Ohlsson.
3. Föregående mötesprotokoll godkändes utan ytterligare kommentarer.
4. Återkoppling av aktiviteter kopplade till fokusområden.
Välbefinnande i arbetslivet (Elisabeth, Cathrine och Carina): det finns inom gruppen intresse att
gentemot en statlig arbetsgivare (”testmyndighet”) genomföra en workshop på tema;
välbefinnande i arbetslivet. Gruppen har haft dialog med Daniel Lind, samhällspolitisk
chef på Jusek, angående Juseks arbete med välbefinnande i arbetslivet. Kontakt har tagits
med Domstolsverket som emellertid vill fundera på hur ett sådant arbete bör genomföras.
Det noteras att Daniel Lind, m.fl., kommer att presentera Juseks arbete inom området
välbefinnande i arbetslivet vid Juseks Saco-S forum den 20 april 2017.
Det flexibla arbetslivet, tidigare ”Gränslöst arbete” (Maria och Peder): inget nytt att rapportera om.
Problematiken kring bisysslor(Magnus, Robert, Håkan): arbetet med rättsutredning och utkast
rapport/dokumentation pågår. Gruppen kommer att ha ett möte i Stockholm tisdagen
den 21 mars 2017.
5. Representanter för Jusek i Saco-S representantskap. Sektionen bör till förbundsstyrelsen
föreslå personer till de vakanser som behöver fyllas i representantskapet. Styrelsen har
tidigare beslutat att Magnus och Elisabeth utgör valberedning i ärendet med uppdrag att

ta fram en kravprofil som stäms av med styrelsen samt att genomföra samtal med de
kandidater som har lyfts fram. Magnus föredrar ärendet och redogör för de samtal som
har hållits med ett antal personer. Styrelsen beslutar att rekommendera förbundsstyrelsen
att utse Rita Lundström, Försäkringskassan, som ordinarie representant i Saco-S representantskap och att utse Karin Hornfeldt, Statens Tjänstepensionsverk, och Helena
Hallström, Riksbanken, som suppleanter i samma representantskap. Magnus ska snarast
meddela förbundsstyrelsen statliga sektionens rekommendation.
6. Saco-S representantskap i mars 2017. Anna W redogjorde något om innehållet i
seminarier och workshop som kommer att genomföras för Saco-S representantskap den
9-10 mars 2017, t.ex. angående lönerevision med fokus på kodning utifrån reviderad
Besta och partsgemensam lönestatistik. Vidare kommer frågor om organisatorisk och
social arbetsmiljö samt dialog kring utveckling av Villkorsavtalet-T att ske. Anna, och
Maria Johansson i vår styrelse, har seminarieledaruppgifter under dessa dagar. Anna W
redogjorde vidare om RALS och partsgemensamt arbete beträffande detta kollektivavtal.
Anna W berättade också att Jusek kan uppleva att statliga arbetsgivare har brister angående analysarbete vad gäller verksamhetens behov på myndighetsnivå.
7. Inga övriga frågor.
8. Nästa möte torsdagen den 6 april 2017, kl. 10.00, Juseks kansli i Stockholm. Det erinras
att det då ska genomföras en workshop tillsammans med delar av förbundsstyrelsen om
frågor som rör tillväxt, rekrytering och synliggörande av Jusek.
9. Ordföranden förklarar mötet avslutat.
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