
Minnesanteckningar från styrelsemötet i Akavias 
statliga sektion den 31 augusti 2020. 

Deltagare: Elisabeth Åberg, Elisabeth Perntz; Rita 'Koskinen Lundström, 
Jesper Svarén, Carina Wilhelmsson, Per Olof Persson, Anna Owens samt 
Tarek Touma(del av mötet).  

1. Mötet öppnas  

Elisabeth Å hälsar alla välkomna till höstens första möte. Vi konstaterar att 
det är svårigheter att hitta sätt för videomöten då vi sitter på olika 
myndigheter som har valt olika tekniska lösningar för videomöten och också 
har olika tekniska begränsningar.  

2. Genomgång av tidigare protokoll  

Carina redovisar kort föregående protokoll. 

3. Arbetet med verksamhetsplan/kommunikationsplan 

Styrelsen beslutade i våras att avvakta Akavia verksamhetsplan innan 
styrelsen fortsätter arbetet med vår verksamhets och kommunikationsplan för 
kommande period.  

Tarek informerar om att Akavia har beslutat om en ny process för hur 
förbundet ska arbeta med VP och i det ingår det att ge Akavias olika sektioner 
och professionsföreningar möjlighet att påverka verksamhetsplaneringen 
innan förbundsstyrelsen beslutar om den i slutet av året.  

4. Diskussion förslag till Akavias nya förvaltningspolitiska 
programmet 

Styrelsen diskuterar utkastet till Akavias nya förvaltningspolitiska program. 
Synpunkter snarast till Elisabeth P kring formuleringar. 

I oktober ska förbundsstyrelsen fatta beslut om programmet. 

4. Representanter till Saco-S representantskap 

Det är i dagsläget en vakans i representantskapet. Elisabeth Å och Rita har fått 
ett antal kandidater som kan vara aktuella. Sektionsstyrelsen föreslår för 
förbundsstyrelsen som formellt fattar beslut om att utse representant. 



5. Fyllnadsval till styrelsen 

Det är för närvarande en vakans i styrelsen. Elisabeth Å kommer att ta kontakt 
med valberedningen då de behöver utse en ny ledamot. 

 

6. Diskussion kring hanteringen 2020 års lönerevision i förhållande 
till pågående pandemi 

Styrelsen delar erfarenheter kring hur man har diskuterat på respektive 
myndighet kring årets lönerevision. En del myndigheter har sedan tidigare 
problem med att få till en bra process, både i dialogen mellan arbetsgivare och 
Saco-S förening samt dialog med chef medarbetare. De förekommer också att 
det är svår att få revisionen klar i tid vilket innebär retroaktiv löneutbetalning. 
, så att den nya lönen är klar till överenskommet revisionsdatum. Det vill säga 
det är mer regel än undantag att nya lönen betalas ut retroaktivt.  

Flera föreningar upplever också att stödet från Saco-S inte varit bra i denna 
fråga. 

7. Redaktionsråd, utveckling av Akavias stöd till förtroendevalda m.m 

Tarek berättar att redaktionsrådet har haft sitt första möte. Samtliga sektioner 
har en plats i redaktionsrådet och har därmed möjlighet att påverka 
medlemsutskick och lämna förslag till artiklar i förbundets tidning.  

Vidare har Akavia beslutat att inrätta ett sk ”omvärldsforum”. Det är digitala 
möten för att kunna ha två vägskommunikation med sektionerna och 
professionsföreningar kring strategiska frågor.   

Förbundet kommer att erbjuda sektionernas valberedningar en utbildning i 
valberedningsarbete.  

Förbundet har beslutat att erbjuda samtliga sektionsstyrelser och 
professionsföreningar var sin plattform i Microsoft teams. Där kan 
respektive grupp dela dokument, boka möten inom gruppen men blir också 
Akavia ingång för information till respektive grupp.  

Förbundet har intervjuat samtliga sektionsstyrelser under våren och 
försommaren och flera styrelser och professionsföreningar upplever att det 
finns en otydlighet i de olika rollerna liksom gränsdragningen mellan rollerna. 
Förhoppningen är att Akavia kommer att jobba vidare med rollerna och 
gränsdragningsproblematiken. För den statliga sektionen finn en 
komplicerande faktor i att vi på våra myndigheter är utsedda såsom Saco-S 



företrädare. Det pågår dialoger inom Akavia om hur det problemet ska kunna 
lösas.   

Det kommer också att bildas ett antal nätverk för representanter för Saco-S 
föreningarna på myndigheterna. Syftet är bland att skapa möjligheter till  
erfarenhetsutbyte och att nätverken ska vara till stor del självgående. Inom 
snar framtid ska dessa nätverksgrupper vara klara.  

8. Diskussion kring Akavias stöd till Saco-S föreningar 

Några Saco-S föreningarna har inte haft någon utsedd 
ombudsman/förhandlare under våren vilket har inneburit att de inte kunnat 
få det stöd som det har funnits behov av .  

Styrelsen beslutar att bjuda in Anna Steen (Akavia) för att diskutera hur stödet 
till Saco-S föreningarna kan utvecklas. Inbjudan kommer att ske till vårt möte 
den 14 september.  

 

9. Övriga frågor 

Styrelsen beslutar att genomföra möten under hösten den 14 september, 13 
oktober, 16 november, 23 november samt 17 december.  

Styrelsen beslutar att bjuda in blivande generalsekreterare för Intern-
revisionsföreningen i Sverige (som tillhör International Internal Auditors 
association) till ett av höstens möte.  

 

10. Mötet avslutas 

Elisabeth Å tackar och avslutar mötet. 

 

Vid tangenterna 

Carina Wilhelmsson 

 


