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PROTOKOLL NUMMER 8, Avdelningsstyrelsen sammanträder digitalt den 14 

december 2022.  

Närvarande: Veronica Wetterhag, Marie-Louise Dolk, Monica Baxter, Cajsa Pierrou, 

Jimmy Helgsten, Jessica Ylipää, Jannika Tingvall och Ola Depui 

 

§ 1 Sammanträdet öppnas 

Veronica Wetterhag öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 

§ 2 Dagordningen 

Dagordningen godkänns. 

§ 3 Protokoll 

(Protokoll 6-2022 och 7-2022) godkänns och läggs till handlingarna. 

§ 4 Bordlagda frågor 

Uppdatering av dokument. 

Tjänstekort. 

Onenote/sharepiont. 

§ 5 Remisser 

Domstolsverkets förslag till ändrade föreskrifter och allmänna råd om 

kvällsberedskap. Styrelsen har svarat att vi inte har några synpunkter. 

Domstolsverkets promemoriaförslag till ändring i förundersökningskungörelsen. 

Styrelsen har svarat att vi inte har några synpunkter. 

§ 6 Skrivelser 

Monica redovisar in och utgående skrivelser i bilaga A. 

§ 7 Ekonomi 

Cajsa informerar om resultatrapporten. 

Jimmy och Marie-Louise anmäler sig till kursen:  

TCO Facklig akademin – Konsten att förhandla 
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§ 8 Studier 

Deltagare i styrelsen deltog i ERFA-informationsträff onsdagen den 7 december. 

Monica deltog i webbinariet – Att arbeta heltid trots psykisk ohälsa den 22 november 

2022.  

§ 9 Medlemsfrågor 

Monica redovisar in och utträden. 

Styrelsen diskuterar hemsidan. 

Styrelsen diskuterar Facebooksidan. 

Monica, Veronica, Jimmy Informerar från värvningsgruppen. 

Jimmy informerar om skyddsombudsgruppen på Facebook. 

Styrelsen diskuterar resultatet från STs enkät om arbetsmiljö. 

Jimmy rapporterar från Arbetsmiljönätverket den 3 november 2022. 

Styrelsen diskuterar rekryteringsproblem av handläggare.  

Styrelsen diskuterar assistentjobbupplägg. 

Jimmy informerar om status för regionalt skyddsombud. 

Monica rapporterar från träffpunkt arbetsmiljö från den 22 november 2022. 

§ 10 Styrelsens arbete 

Styrelsen diskuterar utskotten, styrelsen kommer uppmana förtroendevalda att 

anmäla sig till utskotten.  

Jimmy redovisar sammanställningen av ordningsvaktsenkäten. 

Styrelsen diskuterar våra fackliga mål. 

Styrelsen diskuterar förläggning av kommande styrelsedagar för 2023.  

Marie-Louise och Cajsa informerar om Centrogruppen. 

§ 11 Information och rapporter från myndigheterna 

Styrelsen rapporterar från kontakterna med myndigheterna.  

Styrelsen diskuterar den höga personalomsättningen på våra myndigheter. 
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§ 12 Personalfrågor 

Monica rapporterar om de enskilda överenskommelser som inkommit. 

Monica informerar om PAN ärenden, frågan utgår går då inga ärenden har varit. 

§ 13 Samverkansmöten och DV dagar 

Styrelsen diskuterar kommande GD träff. 

Styrelsen diskuterar chefernas samtalsutbildning. 

Veronica, Marie-Louise och Cajsa informerar om senaste samverkansmötet med DV. 

§ 14 Lönefrågor 

Styrelsen diskuterar senior handläggare. 

Styrelsen diskuterar nuvarande lönesystem. 

Styrelsen diskuterar kommande RALS avtal. 

§ 15 Övriga frågor  

Styrelsen diskuterar ombudsmötet 2022. 

Styrelsen diskuterar förläggning ombudsmöte 2023. 

§ 16 Nästa sammanträde 

Nästa styrelsemöte blir den 21–22 februari i Stockholm. 

§ 17 Sammanträdet avslutas 

Då inget annat förekommer avslutar Veronica sammanträdet. 

 

Vid protokollet  Justeras 

 

Jimmy Helgsten  Veronica Wetterhag 
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