
Protokoll från Akavias statliga sektions styrelsemöte 
den 11 maj 2020 

Deltagare: Elisabeth Å, Rita Koskinen Lundström, Peder Bergström, Jesper 
Svarén, Elisabeth Perntz, Kasewa Celepi samt Carina Wilhelmsson 

1. Mötet öppnas  

Elisabeth Å hälsar alla välkomna till detta videomöte. 

2. Vad har hänt sedan sist? 

Det har inte hänt så mycket inom ramen av den statliga sektionen. Lisa ska 
träffa ordförande för Akavia, Lee Wermelin, för att diskutera vilka 
förväntningar som styrelsen har på stöd av förbundet. 

3. Läget ute på våra myndigheter 

Styrelsen delar erfarenheter kring myndigheternas förhållningssätt med 
anledning av pågående pandemin.  

Under den pågående pandemin har flera myndigheter har fattat beslut om att 
be de medarbetare som kan, utifrån arbetsuppgifternas förutsättningar och 
övrigt, att arbeta på distans för att minska smittspridningen i samhället. Långt 
ifrån alla myndigheter har tagit sådant beslut. På vissa myndigheter är det den 
närmsta chefen som bestämmer om distansarbete tillåts eller inte i stället för 
myndigheten tar ett helhetsgrepp.  

Styrelsen är överens om att pandemin kommer att påverka framtiden bland 
annat vad gäller omfattningen av distansarbete, både på önskemål från 
medarbetarna men också på initiativ av arbetsgivaren.  

4. Representanter till rep.skapet – så blev det. 

Elisabeth Å, Elisabeth P och Rita har arbetat fram ett förslag till nya ledamöter 
till Akavias platser i representantskap. Akavias förbundsstyrelse hade möte 
den 5 maj då beslut skulle fattas. Det finns fortfarande en vakant plats (2:e 
suppleant).  

Styrelsens inställning är att det är av vikt att många myndigheter finns 
representerade, att ledamöterna bör ha ett fackligt uppdrag på sin myndighet 
samt att det är en bra spridning vad gäller kön och ålder.  

 



5. Lägesrapport ang. förvaltningspolitiska programmet  

Elisabeth P berättar att arbetsgruppen har satt i gång och ett antal möten är 
inbokade. I arbetsgruppen finns representation från de olika sektionerna samt 
professionsföreningarna. Gruppen har fått in uppgifter från olika myndigheter 
om vilka utmaningar de ser i framtiden. De har också kontaktat Statskontoret 
respektive ett antal företrädare från olika myndigheter för att få in ytterligare 
synpunkter. Elisabeth återkommer mer återrapportering om när 
arbetsgruppen har kommit längre i sitt arbete.  

6. Besök av Lee Wermelin 

Ordföranden för Akavia, Lee Wermelin besöker styrelsen och berättar om 
arbetet med att strukturera arbetet med det nya förbundet, bland annat 
genom att börja arbete med förbundets strategier och visioner, även om det 
arbetet avstannade något när pandemin tog fart. De kommer att inhämta 
sektionsstyrelsernas synpunkter i det arbetet på olika sätt. 

De arbetar också på olika sätt med att utveckla stödet till den fackliga 
verksamheten på myndigheter och företag, bland annat har en 
förbundskoordinator utsetts.  

Styrelsen diskuterar även medlemsrekryteringsfrågor och de svårighet som 
finns med det. 

7. Kommande möten 

Nästa möte är den 1 juni kl 13:00-15:00 och sker digitalt. 

8. Övriga frågor 

Styrelsen har för närvarande en vakans varför styrelsen beslutar att aktivera 
sektionens valberedning för att platsen ska kunna fyllas.  

Styrelsen har erfarenhetsutbyte vad gäller 2020 års lönerevision. 2020 går de 
centrala löneavtalen ut på den privata sektorn. Parterna där har kommit 
överens om att skjuta på avtalsrörelsen med anledning av pandemin och de 
effekter det har fått på arbetsmarknaden, exempelvis permitteringar och  
uppsägning av personal samt ökat antal företagskonkurser. Styrelsen beslutar 
väcka frågan på Saco-S representantskap kring hur Saco-S er på frågan om 
årets lönerevision.  

De olika myndigheterna har valt olika tidpunkter för den årliga lönerevisionen 
utifrån vad som fungerar för den enskilda myndigheten. Exempelvis utifrån  
budget- och planeringsprocess, verksamhetens cykler eller utifrån dialogcykel 
för medlemmarna.  



9. Mötet avslutas 

Lisa tackar deltagarna och avslutar mötet. 

 

Vid tangenterna 

 Carina Wilhelmsson 


