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Protokoll från styrelsemöte i statliga sektionens styrelse den 1 
juni 2020 
 
Deltagare: Elisabeth Åberg, Rita Koskinen, Jesper Svarén, Carina Wilhelmsson, Kasewa 
Dabagh  samt Anna Owens.  
  

1. Inledning 
  
Elisabeth hälsar alla välkomna. 

  
2. Information från Akavia 

  
Det är hårt tryck på ombudsmännen under rådande situation. Det är också viss 
personalrörlighet utöver att arbetet med att hitta arbetssätt i den nya organisationen pågår.   
  
En ny förbundstidning ska starta upp och de vill ha ett redaktionsråd med representanter 
från varje sektion och professionsförening. Förslaget är att Elisabeth Å inledningsvis deltar 
från vår sektion.  
  
Akavias webbplats  öppnade i mitten av maj men alla delar är inte på plats. De vill ha 
synpunkter på upplägget på vissa delar. Vi skickar våra synpunkter  skriftligt till Elisabeth 
senast 8 juni. Det kommer att bli en work-shop och ytterligare delar öppnas i september. 
  
Det ska tas fram en plattform för Akavias olika grupper av förtroendevalda.  
  
Ett förslag till verksamhetsplanen för 2021 kommer i augusti och i samband med det 
kommer vi att kunna lämna förslag på åtgärder.  
  

3.  Lägesrapport ang. förvaltningspolitiska programmet 
  
Inget att rapportera. 
  

4. Höstens möten 
  
Styrelsen bokar preliminärt in höstens möten till följande datum:  
 
31/8, 14/9, 13/10, 16/11, 23/11 (ev.) samt 17/12 
 

5. Övriga frågor 
  
Styrelsen beslutar att bjuda in den nya förhandlingschefen för staten till ett av höstens 
styrelsemöten för att för att diskutera problemet med den uppkomna bristen på 
ombudsmän/förhandlare. Bristen på stöd påverkar den fackliga verksamheten på Saco-S 
föreningarna negativt 
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6. Information från senaste Saco-S representantskap  
  
Elisabet och Rita rapporterar från senaste mötet. Då diskuterade problematiken med 
tillsvidareavtal, avsaknaden av löneavtal på privata arbetsmarknaden och lågkonjunktur.  
Det är ännu oklart för myndigheter med lönerevision på hösten om den kommer att 
genomföras eller inte.  
 
Det behövs göras en utvärdering kring året utfall för de myndigheter som genomför den 
årliga lönerevisionen i höst med anledning av de effekter som den pågående pandemin har 
fått.  Avtalets konstruktion behöver utvecklas för att kunna möta påverkan utifrån.  
  

  
7.  Diskussionsfrågor kring vårt uppdrag i Akavia 

  
  
Styrelsen får besök av Tarek Touma samt Josefina Sandman. De ingår i en grupp som ska 
kartlägga hur sektionernas styrelser och professionsföreningar fungerar och hur respektive 
grupp ser på sitt uppdrag.  Utifrån det som kommer fram kan förbundet se behov av 
åtgärder.  
  
Styrelsen diskuterar nedanstående frågeställningar 
  

 Hur tydligt är sektionens roll och uppdrag i förbundet?  
   

 Hur kan ert engagemang tas tillvara på bästa sätt i förbundet? 
  

 Vilket behov av stöd och samarbete med övriga delar av 
förtroendemannaorganisationen och kansliet behövs för ert arbete? 

   

 Vilket stöd behövs för sektionens interna arbete?  
  

 Hur arbetar sektionen för att stärka dialogen med lokalt förtroendevalda och 
medlemmar och behövs något särskilt stöd avseende detta? 

  

8. Avslutning 
  
Elisabeth tackar deltagarna för deras engagemang, önskar alla en trevlig sommar. 
 
 
Vid tangenterna 
 
Carina Wilhelmsson  

 


