Inom Tillväxtverket

Verksamhetsberättelse för år 2017
Årsmöte
Avdelning ST inom Tillväxtverket, hade sitt årsmöte den 28 april 2017. Vid mötet
deltog 22 medlemmar i Göteborg, Luleå, Östersund, Örebro, Malmö och
Stockholm.
Styrelse

Under året har styrelsen bestått av följande personer:
•
•
•
•
•
•
•

Maria Pernes, Stockholm, ordförande, representant i Tillväxtverkets
styrelse
Daniel Madsén, Östersund, vice ordförande,
Marlen Eriksson, Östersund, sekreterare, informationsansvarig
Gunborg Hägg, Östersund, kassör
Britt-Louise Tander, Östersund
Maria Högman, ledamot
Sean Black, Luleå, ledamot

Firmatecknare
Maria Pernes och Gunborg Hägg har under året tecknat firman var för sig eller i
förening.
Revisor
Vid årsmötet valdes Mats Hjärtström till revisor och Gabriella Fredriksson till
ersättare.
Valberedning
Årsmötet valde Birgitta Rhodin till valberedning.
Medlemmar

ST inom Tillväxtverket hade vid 2017 års utgång 77 medlemmar, varav 30
pensionärer. Under 2017 har vi fortsatt att förbättra rutinerna för att rekrytera
nyanställda och de oorganiserade medarbetarna på myndigheten. 1 ny medlem
har under året anslutit sig till ST.
Styrelsens möten

Styrelsen har under 2017 haft nio protokollförda möten. Däremellan har
styrelsen haft en rad bilaterala, icke protokollförda, kontakter.
Styrelsen har hanterat de större och principiella frågor som avhandlats i såväl
MBL § 19 (information) som MBL § 11, § 12 (förhandlingar) och i verksstyrelsen.
Styrelsen har också hanterat frågor från ST-förbundet.
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Medlemsinformation

Styrelsen har under året skickat ut fyra nummer av informationsbladet ”Nytt och
nyttigt”.
Informationsbladen har bl.a. handlat om lönerevisionen och dess utgång, ny
rutin för medarbetarsamtal samt en hel del kopplat till omlokaliseringen och
omorganisation.
Medlemsaktiviteter

Under 2017 lades mycket arbete på omorganisationer, omlokalisering och
enskilda personalärenden. I samband med regeringsbeslutet att omlokalisera
tjänster från Stockholm till Östersund genomfördes riktade medlemsaktiviteter.
Under vårterminen 2017 anordnades ett medlemsmöte där nya kollektivavtalet
presenterades.
Medbestämmande enligt MBL

ST inom Tillväxtverket har deltagit vid information enligt MBL 19 § varannan
torsdag. Förutom information om rekryteringar och tillsättning av tjänster
informerar arbetsgivaren om frågor kring löner, verksamhetsplanering, budget,
person- och organisationsförändringar, policys och riktlinjer.
En stående punkt har varit omorganisationer, verksamhetsplaner och
omlokaliseringen som regeringen beslutade om den 31 augusti.
Ansvariga för MBL- frågor har under året varit Daniel Madsén och Maria Pernes.
Arbetsmiljön

ST har ansvaret att som huvudskyddsombud samordna skyddsombudens arbete
med den fysiska och psykosociala arbetsmiljön på myndigheten. ST delar med
Saco-S ansvaret att utse skyddsombud på samtliga kontor. Under 2017 har Maria
Helle, Saco-S, varit huvudskyddsombud och följande ST-medlemmar har varit
skyddsombud 2017;
Luleå:
Östersund:
Stockholm:
Gävle:

Sean Black
Britt-Louise Tander
Theresa Krasniqi, Maria Högman Olsson, Thomas Johansson
Linda Back

Förutom arbetsmiljöfrågor av mer fysisk karaktär, har våra ST-skyddsombud
under året fäst stor vikt vid den psykosociala arbetsmiljön, kopplad till stress och
brister i chefs- och ledarskap.
De lite större och mer betydelsefulla arbetsmiljöfrågorna har varit:
•

Arbetsgivaren har tillmötesgått våra fackliga önskemål om att förbättra
det systematiska arbetsmiljöarbetet och fokusera det på den psykosociala
arbetsmiljön. Arbetsmiljöfrågorna ingår nu i verksamhetsplaneringen.
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•

Och vi har gemensamt beslutat att öka antalet möten i den centrala
arbetsmiljökommittén från två till fem möten per år
Ledarskap är fortsatt en viktig fråga och jobbet att utveckla och stärka
ledarskapet fortsätter. Vi har framfört till arbetsgivaren att det är önskvärt
att vi som fackliga får en ökad insyn i resultatet av olika tester och
mätningar av ledarskapet.

Lönerevision

Det partsgemensamma förarbetet i årets lönerevision slutfördes i början av 2018.
Vi kan konstatera att arbetet i stort fortlöpt smidigare än föregående år.
Arbetsgivaren använder ett nytt verktyg från Arbetsgivarverket som gör det
möjligt att identifiera grupper och individer utifrån lön och jämföra detta med en
rad olika parametrar.
En stor förändring i årets lönerevision är att vi vid oenighet om lön kommer ha
fyrpartssamtal där medlemmen, lönesättande chef, samt representanter för
facket och arbetsgivaren deltar.
En delegation bestående av Daniel Madsen, Maria Pernes och Marlen Eriksson
har varit utsedda att förhandla för ST inom Tillväxtverket.
Annonser för tjänster som ska återbesättas

Marlen Eriksson har under året läst igenom och lämnat fackliga synpunkter på
annonser avseende återbesättningar, nya tjänster och tillfälliga tjänster.
Upphandlingar

ST har möjlighet att granska de upphandlingar som myndigheten gör. Främst
bevakar vi att vi inte upphandlar tjänster där vi i stället kan anställa, och att
myndigheten i övrigt följer de riktlinjer för upphandling som parterna enats om.
Ansvarig för granskningen från ST har varit Britt-Louise Tander.
Verksstyrelsen

Under 2017 gick förordnandet ut för alla styrelsemedlemmar i Tillväxtverkets
styrelse, ordföranden borträknad. Det är alltså fortfarande Kristina Alsér som
håller i klubban. 1 juli tillträdde fyra nya ledamöter: Carl Melin forskningsledare
i tankesmedjan Futurion*, Margareta Dahlström professor i kulturgeografi vid
Karlstads universitet, Sara Wallin, VD Almi företagspartner Väst och Gunnar
Holmgren, landshövding Västernorrlands län. Arbetstagarorganisationerna har
varsin förtroendevald representerad och från ST har det Maria Pernes som har
deltagit på styrelsemöten och andra aktiviteter under 2017.
*Futurion är de fjorton TCO-förbundens (där ju ST är ett av dem) tankesmedja.
Deras uppdrag är i korthet att verka för ökad kunskap om partsmodellen och öka
förutsättningarna för fackligt arbete och inflytande. En positiv representation för
fackligt anslutna medarbetare i allmänhet och för oss ST-medlemmar i
synnerhet.
Ekonomi

Bokslut och revisionsberättelse för ST inom Tillväxtverket redovisas i särskild
bilaga till årsberättelsen.
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Vi tackar för förtroendet att företräda dig som medlem i ST inom Tillväxtverket!

Stockholm, Östersund, Luleå 28 mars 2018

Maria Pernes
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