
Protokoll från styrelsemöte i Akavias statliga 

sektion den 20 april 2020 

Deltagare: Elisabeth Åberg, Elisabeth Perntz, Anna Owens, Carina Wilhelmsson, Jesper Svarén samt 

Peder Bergsten 

1. Mötet öppnas  

Elisabeth Å hälsar alla välkomna till telefonmötet. 

2. Verksamhetsplan 

Verksamhetsplanen för förbundets styrelse är inte klart. Styrelsen menar att det är av 

vikt att sektionsstyrelsen verksamhetsplan har en koppling till förbundets 

verksamhetsplan. Förslaget är att styrelsen under våren fram till oktober fokuserar på att 

lämna synpunkter på förbundets förvaltningspolitiska program samt bereda frågor inför 

kommande Saco-S representantskap.  

3. Representanter till Saco-S rep.skapet 

Det finns vakanser i Akavias platser i Saco-S representantskap,  en ordinarie och 4+2 

ersättare. Det ingår i styrelsen för statliga sektionen att lämna förslag på namn till 

vakanser till Akavias förbundsstyrelse vilken fattar beslut. Styrelsen anser att det är av 

vikt att många myndigheter finns representerade, att det är en bra könsfördelning, att 

deltagarna har facklig förankring i sina respektive myndigheteter samt att det finns en 

geografisk spridning.  

Elisabeth Å berättar om vilka namnförslag som kommit in och vilka som har tackat ja 

till ett eventuellt uppdrag.  

4. Information om fokusgrupp för förvaltningspolitiskt program  

Elisabeth Perntz deltar i en fokusgrupp kring förvaltningspolitiskt program där Magnus 

Jonsson är sammankallande. I gruppen ingår representanter från bland annat sektioner 

och professionsföreningar. Fokusgruppen ska ta fram ett förslag till omarbetat 

förvaltningspolitiskt program som ska vara klart till oktober.  

Målgrupperna är medlemmarna men också beslutsfattare inom den statliga sektorn. 

Utgångspunkten är de svårigheter som de olika statliga myndigheterna ställs inför. 

Elisabeth P vill gärna ha förslag på viktiga problem för respektive myndighet snarast.   



5. Övriga frågor 

Nästa möte är den 11 maj. Det blir troligen via video med anledning av den pågående 

pandemin. 

Styrelseledamöterna har erfarenhetsutbyte kring lönerevisionsdatum och processen för 

den årliga lönerevisionen. Än har inga myndigheter beslutar att skjuta på den årliga 

lönerevisionen pga. den pågående pandemin. 

Vidare stämmer styrelsen av inför torsdagens årsmöte för Saco-S.  

6. Mötet avslutas 

Elisabeth Å tackar deltagarna och avslutar mötet. 

 

Vid tangenterna 

Carina Wilhelmsson 


