
 

 

Protokoll konstituerande möte för styrelsen i 

AKAVIAs statliga sektion 

Torsdagen den 30 januari kl. 17.00 – fredagen den 31 januari 2020 kl. 15.00 

Deltagare: Elisabeth Åberg, Rita Koskinen Lundström, Håkan Ohlsson, Anna Owens, Peder 

Bergsten, Jesper Svarén, Kasewa Celepli, Elisabeth Perntz (deltog 31 januari), Carina 

Wilhelmsson, Anna Westling deltog 30 januari (ombudsman AKAVIA)  samt Peo Persson 

deltog 31 januari(ombudsman AKAVIA). 

 

§1 Inledning 

Elisabeth Å hälsar alla välkomna och går igenom de praktiska detaljerna för detta möte.  

Därefter presenterar deltagarna sig.  

§2 Val av sekreterare  

Styrelsen utser Carina Wilhelmsson till sekreterare i styrelsen. 

§3 Planering av årets möten 

Under 2020 är det avtalsförhandlingar inom det statliga området. Styrelsen beslutar att 

planera in fysiska möten under våren vilka förläggs innan mötena i Representantskapet. 

Syftet med dessa möten är att i första hand bereda frågor inför Representantskapet. I den 

omfattning närvaro inte kan ske finns möjlighet att delta via video eller telefon. Däremellan 

hålls kortare videomöten.   

Datum för mötet (prel tid) Datum för repet 

Vecka 8 Feb – Lisa återkommer med förslag till datum.  

2 mars 12:00-16:00 5 mars 

19 mars 16:00-17:00 telefon/video  

20 april 12:00-16:00 23 april årsmötet 

11 maj 12:00-16:00 14 maj 

14-15 maj  17:00-12:00   

1 juni  12:00-16:00 4 juni 

 

§4 Verksamhetsplan 

Styrelsens uppfattning är att utgångspunkten för planering av verksamheten ska vara de 

uppgifter som ålagts styrelsen i stadgarna. Utifrån dessa ska mål och aktiviteter och 

fokusområden arbetas fram.  



 

 

Styrelsen inventerar de behov som våra medlemsgrupper kan ha. Styrelsen beslutar att utse 

en arbetsgrupp att utifrån styrelsens diskussioner arbeta fram ett förslag till verksamhetsplan 

till vecka 8. Arbetsgruppen består av Elisabeth Å (sammankallande) Elisabeth P, Kasewa, 

Jesper och Anna.  

Verksamhetsplanen gäller vår mandatperiod som sträcker sig till nästa sektionsmöte som 

ska hållas våren 2021 (året före kommande fullmäktige). 

§5 Vårt interna arbete inom styrelsen 

Styrelsen diskuterar möjligheten att få en digital plattform för att kunna dela arbetsdokument 

på ett smidigt sätt. Peo undersöker vad förbundet skulle kunna erbjuda återkommer i den 

frågan.  

Styrelsen utser följande ansvariga och/eller kontaktpersoner: 

Kontaktperson gentemot övriga sektionsstyrelser: Elisabeth Å  

Informationsansvarig: Peder Bergsten  

Ansvarig för vår e-postbrevlåda: Peder Bergsten 

Kontaktperson gentemot förbundsstyrelsen: Elisabeth Åberg. I uppdraget ingår att 

regelbundet informera förbundsstyrelsen om vårt arbete. Det är ännu inte klart vem inom 

förbundsstyrelsen som blir vår kontaktperson. 

Förbundsrådet (3 platser för närvarande): Ordförande och vice ordförande. För övriga platser 

utser styrelsen personer inför respektive förbundsråd.  

§5 Kommunikation  

Styrelsen diskuterar kring kommunikation, vilka målgrupper vi har, vilka 

kommunikationskanaler som styrelsen skulle kunna användas, när och vad vi ska 

kommunicera. 

Styrelsen beslutar åt Peder att se över informationen på sektionens webbsida och uppdatera 

den.  

Peder får i uppdrag att kontakta förbundets kommunikationsavdelning för att utreda hur vi 

kan kommunicera (envägs- eller tvåvägskommunikation) och när utskick sker till medlemmar 

respektive förtroendevalda.  

Styrelsen diskuterar alternativet att dela med av goda exempel från myndighetssfären på 

olika saker ”Myndigheternas 10-i-topp!”.  

 



 

 

§6 Medlemsrekrytering 

Förbundets medlemsantal ökar stadigt även om Saco-S föreningarna upplever att deras 

föreningar minskar och andelen oorganiserade inom staten ökar.  

Styrelsen diskuterar problem kring rekrytering av medlemmarna och behålla medlemmar 

även i det förhållande till att Saco-S föreningarna ute på myndigheterna representerar ett 20-

tal Saco-S förbund. 

Vidare diskuterar styrelsen lämpligheten att mer systematiskt informera förbundet om 

nyanställda på myndigheterna i syfte att förbundet ska kontakta dessa medlemmar. 

Eventuellt kan det finnas möjlighet att tipsa förbundet om potentiella medlemmar eller 

medlemsgrupper.  

Styrelsen diskuterar hur vi kan bistå och förenkla för förbundet och de förtroendevalda att 

rekrytera medlemmar. Styrelsen beslutar att bjuda in Tarek Touma för att kunna fortsätta den 

diskussionen.  

§7 Saco-S Representantskap 

AKAVIA är det största förbundet inom Representantskapet. Antalet platser är 6 ordinarie 

samt två ersättare för varje ordinarie. Styrelsen inventerar antal vakanta platser. 

Ledamöterna ombeds att lämna förslag på lämpliga kandidater till Elisabeth Å och/eller Rita.  

Styrelsen måste fatta beslut om vilka namn som ska föreslås i god tid innan den 16 mars då 

förbundsstyrelsen har att ta ställning till vårt förslag.   

Elisabeth Å, Rita med flera rapporterar kort från senaste mötet i Representantskapet. 

Förbundets har påbörjat arbete med att inventera frågor inför 2020 års avtalsförhandlingar. 

Parterna ska utbyta yrkanden inför förhandlingarna. Yrkanden ska utbytas innan midsommar. 

Elisabeth P berättar om utredningen kring ”seniorkompetens”. Utredarna inventerar vilka 

utmaningar som Sverige står inför samt vilka fördelar som finns med att fler seniora är kvar 

längre i arbetslivet. Det finns bland annat behov av att förändra synsättet på äldre 

medarbetare. Rapporten kommer i oktober. Eventuell utredning och rekommendationer kring 

exempelvis hur ersättningar ska bestämmas, anställningsavtal.  

 

§8 Övrigt 

Ytterligare frågor som behöver lyftas upp.  

- Anna W berättar om det partsgemensamma arbetet kring ”Hållbart arbetsliv” som 

sker under Partsrådets paraply. Partsrådet erbjuder olika typer av tjänster. Anna 

efterlyser löpande förslag till möjliga aktiviteter som Partsrådet skulle kunna erbjuda. 



 

 

- Utveckling av förbundets stöd till statliga medlemmar. Det är av vikt att medlemmar 

som ringer in får prata med en ombudsman som kan det statliga området. Elisabeth Å 

och Jesper får i uppdrag att prata med förbundet kring vikten för medlemmarna att 

kunna välja utifrån sektion. 

- Förslag från medlem att förbundet ska arbeta för att kunna erbjuda en 

sjukvårdsförsäkring som förmån, antingen som inkluderas i medlemsförsäkringen 

eller som går att teckna förmånligt. Styrelsen beslutar att kontaktar förbundets 

avdelning för upphandling av förmåner för att framföra önskemålet.  

- Peo Persson kommer att ta över efter Anna Westling som ansvarig ombudsman för 

styrelsen inom statliga sektionen. Övertagandet sker genast. 

§9 Avslutning 

Vid kommande möte kommer styrelsen att diskutera:  

- förbundets inriktningsdokument 

- förslag till verksamhetsplan 

- besök av ordföranden för förbundet, Lee Wermelin 

Peo rapporterar om möjligheterna för förbundet att erbjuda en digital plattform för att dela 

dokument. 

Vid något av kommande möten bjuda in Tarek Touma för att diskutera hur styrelsen skulle 

kunna bistå Saco-S föreningarna i deras arbete med att rekrytera medlemmar. 

Elisabeth tackar för bra diskussioner under mötet och avslutar möte. 

 

 

 

Carina Wilhelmsson   Elisabeth Åberg 

Sekreterare    Ordförande Statliga sektionen  


