Inom Tillväxtverket

Verksamhetsberättelse för år 2016
Årsmöte
Avdelning ST inom Tillväxtverket, hade sitt årsmöte den 17 februari 2016. Vid
mötet deltog 28 medlemmar i Arjeplog, Luleå, Östersund, Örebro, Jönköping,
Malmö och Stockholm.
Styrelse

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

Maria Pernes, Stockholm, ordförande, representant i Tillväxtverkets
styrelse
Birgitta Rhodin, Östersund, vice ordförande, jämställdhetsansvarig
Daniel Madsen, Östersund, ledamot
Marlen Eriksson, Östersund, sekreterare, informationsansvarig,
Gunborg Hägg, Östersund, kassör, medlemsansvarig
Britt-Louise ”Bisse” Tander, Östersund, rekryteringsansvarig
Joanna Holst, Malmö, ledamot

Utagerat? (Fackliga representanter i Arbetsgruppen för nya lokaler, nytt
arbetssätt har varit Birgitta Rhodin, Eva Tjäderborn (t.o.m. 2015-09-30),
Gunborg Hägg (fr.o.m. 2015-10-01) samt ST-skyddsombuden Bosse Olsson,
Maria Högman Olsson och Thomas Johansson.)
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 Thomas Johansson och Bosse Olsson till valberedning.
Medlemmar

ST inom Tillväxtverket hade vid 2016 års utgång 81 medlemmar, varav 36
pensionärer. Under 2016 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 2016 haft tolv protokollförda möten. Däremellan har
styrelsen haft en rad bilaterala, icke protokollförda, kontakter.
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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.
Medlemsinformation

Styrelsen har under året skickat ut tre nummer av informationsbladet ”Nytt och
nyttigt”.
Informationsbladen har bl a handlat om lönerevisionen och dess utgång, den
centrala avtalsförhandlingen och medlemmars tankar om det nya arbetssättet.
Det sistnämnda gav oss fin input som vi har fört fram till arbetsgivaren vid olika
tillfällen och där vi upplever att vi får gehör då saker och ting börjar hända i
positiv riktning.
Medlemsaktiviteter

Styrelsen har under året arrangerat tre medlemsaktiviteter. I februari hölls ett
seminarium kring lönerevisionen om hur ST jobbar med löner och vad man ska
tänka på för att påverka sin lön och vara delaktig i lönesättningen. Ett
seminarium där alla anställda var inbjudna oavsett facktillhörighet. I september
höll vi ett medlemsmöte där vi diskuterade aktivitetsbaserat arbetssätt och våra
upplevelser kring detta efter att det är realiserat. I oktober hade vi ett
informationsmöte som handlade om det nya löneavtalet. Linda Englund från ST:s
förbundsstyrelse informerade och ombudsman Mattias Sandell höll i mötet. Även
här var alla medarbetare oavsett facktillhörighet välkomna.
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 Förtroendearbetstid och dess vara eller icke vara.
Där har vi varit med och påverkat arbetsgivarens iver till införande. Man har nu
förstått att det inte är lämpligt för alla medarbetare, att det bör vara av frivillig
karaktär och att man innan man applicerar det provar i liten skala.
Under resans gång har Tillväxtverket fått en ny HR-chef, Moa Hjertsson. Vi i
styrelsen kan konstatera att denna tillsättning skapat närmare vägar och kortare
ledtider till arbetsgivaren. MBL-sittningarna är effektivare, vi känner oss
lyssnade på och tagna i beaktan på ett helt annat sätt än tidigare. Bl a gick man
på STs linje när det gällde en begäran från arbetsgivarens sida att ändra
Bestakoderna till en lägre nivå för ett antal administratörer – de fick ligga kvar
på den högre nivån.
Ansvariga för MBL- frågor har under året varit Birgitta Rhodin och Maria Pernes,
Arbetsmiljön

ST har ansvaret att som huvudskyddsombud samordna skyddsombudens arbete
med den fysiska och psykosociala arbetsmiljön på myndigheten. ST delar med
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Saco-S ansvaret att utse skyddsombud på samtliga kontor. För Fackförbundet ST
har Bosse Olsson varit huvudskyddsombud och följande ST-medlemmar har varit
skyddsombud 2016;
Luleå:
Östersund:
Stockholm:
Örebro:
Malmö:
Gävle:

Sean Black
Britt-Louise Tander
Theresa Krasniqi, Maria Högman Olsson, Thomas Johansson
Anneli Baier
Joanna Holst
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.
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

Lönerevisionen 2016 slutfördes i början av 2017. Vi kan konstatera att arbetet har
i hög mån fortlöpt smidigare än föregående år. De påpekanden som gjordes kring
möjligheten att föra fram synpunkter på medlemmar och grupper av medarbetare
som är ”snedsitsar” och möjligheten att ta del av de äskande som lönesättande
chefer fört fram har hörsammats och vi har fått komma till tals kring snedsitsar
och ta del av chefers äskanden.
När det kommer till att ha inflytande på löneutrymmet återstår en del arbete, men
en positiv sak är att vi fick ett litet tidsrum på ett ledningsgruppsmöte under
rubriken lönerevision där vi fick ställa frågor och, framförallt, framföra
synpunkter och idéer på hur vi tycker att arbetet ska utföras.
Tre medlemmar valde att inte skriva på resultatet av det lönesättande samtalet.
ST förhandlar för dessa i skrivande stund.
En delegation bestående av Daniel Madsen, Maria Pernes och Joanna Holst har
varit utsedda att förhandla för ST inom Tillväxtverket. Den sistnämnda är
tjänstledig sedan januari 2017 så arbetet slutförs av de två förstnämnda.
Annonser för tjänster som ska återbesättas

Daniel Madsén har under året läst igenom och lämnat fackliga synpunkter på
annonser avseende återbesättningar, nya tjänster och tillfälliga tjänster.
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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 Gunborg Hägg.
Verksstyrelsen

ST inom Tillväxtverket har möjlighet att utse en personalrepresentant i
verksstyrelsen. Under 2016 har Maria Pernes haft det uppdraget med Birgitta
Rhodin som ersättare. Personalrepresentanterna har möjlighet att yttra sig i de
frågor som styrelsen behandlar. Styrelsen har nu varit tydlig med att det är
medarbetarna som är Tillväxtverket och efterfrågar en mer aktiv roll från fackligt
håll. Man kommer att ge oss ett eget tidsutrymme fr om nästa sammankomst där
vi har möjlighet att komma till tals med synpunkter, förslag o dyl som rör
verksamheten. Mycket positivt tycker vi och återkommer med information hur vi
hämtar in våra medlemmars värdefulla åsikter i de här frågorna. Styrelsen vill
också ta del av vårt nyhetsbrev Nytt och nyttigt.
Ekonomi

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

Arjeplog, Östersund, Stockholm, Jönköping och Malmö i januari 2016

Bosse Olsson

Birgitta Rhodin

Gunborg Hägg

Eva Tjäderborn

Joanna Holst

Theresa Krasniqi

Joakim Quaresmini
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