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Verksamhetsplan för år 2021 

 
Inledning 

Seko-SiS är en nationell klubb. Klubben är administrativt och organisatoriskt placerad inom den 

geografiska avdelningen Seko Stockholm avdelning 1. 

Medlemmarna är anställda inom Statens institutionsstyrelse. Klubben har ca 900 medlemmar. 

 

Fem sektioner finns som en medlemsnära underorganisation.   

Sektionerna är enligt följande: 

 

Sektion 5025 Norr:   Sektion 5022 Bergslagen: 
SiS ungdomshem Johannisberg  SiS ungdomshem Bergsmansgården 

SiS ungdomshem Vemyra    SiS ungdomshem Klarälvsgården  

SiS LVM-hem Renforsen    SiS ungdomshem Sundbo 

    SiS LVM-hem Rällsögården 

Sektion 5005 Mälardalen:  SiS LVM-hem Runnagården 

SiS ungdomshem Eknäs   SiS LVM-hem Älvgården  

SiS ungdomshem Bärby       

SiS LVM-hem Ekebylund/LVM Rebecka Sektion 5007 Syd:                         

SiS LVM-hem Hornö     SiS ungdomshem Långanäs 

SiS ungdomshem Rebecka   SiS ungdomshem Stigby  

SiS LVM Östfora   SiS LVM-hem Fortunagården    

SiS Huvudkontoret   SiS LVM-hem Hessleby 

SiS ungdomshem Tysslinge   SiS ungdomshem Ljungaskog  

SiS ungdomshem Folåsa   SiS ungdomshem Ryds brunn 

SiS ungdomshem Råby ungdomshem 

Sektion 5014 Väst:   SiS ungdomshem Hässleholm    

SiS ungdomshem Björkbacken   SiS LVM-hem Lunden   

SiS ungdomshem Fagared      

SiS ungdomshem Nereby     

SiS ungdomshem Brättegården    

SiS ungdomshem Ljungbacken      

SiS LVM-hem Gudhemsgården    

SiS ungdomshem Margretelund    

    

     

Klubbstyrelsen består av ordförande, kassör och ytterligare fem ledamöter, samt två suppleanter. 

Sektionsstyrelsen ska bestå av ordförande och Seko ombud från institutionerna som ingår i 

respektive sektion 

 

Verksamhetsplanen bygger till stora delar på förbundets inriktning. Seko SiS kompletterar 

förbundets program med egna målformuleringar och aktivitetsplan. Såväl mål som aktivitetsplan 

utvärderas och revideras vid behov inför varje nytt verksamhetsår. 
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Arbetssätt 

 

Den demokratiska processen i klubborganisationen sker ytterst genom de två 

representantskapsmöten som hålls varje verksamhetsår (årsmöte och budgetmöte).  

Klubbstyrelsen har inför 2021 planerat att sammanträda regelbundet. För att säkerställa information 

från alla verksamhetsområden kommer styrelsen och förhandlingsansvariga till känna så kommer 

ombuden att kallas till månadsvisa möten. 

 

Arbetet med att ta tillvara och förbättra medlemmarnas villkor på arbetsplatserna sker förutom i 

klubben och sektionerna, också inom ramen för den förhandlingsverksamhet som Seko-SiS 

bedriver. För detta finns en särskild förhandlingsordning. 

Klubbstyrelsen har ansvaret för förhandlingsverksamheten. 

 

Nulägesrapport 

 

Medlemmar verksamma inom Statens institutionsstyrelse, SiS har uppgiften att bidra till ungdomars 

och vuxnas anpassning till ett socialt acceptabelt liv, en viktig samhällsfunktion att fylla. 

Arbetsuppgiften är förenad med allt större psykosociala påfrestningar samt att arbetsbelastningen 

tenderar att öka. Hot och våld mot de anställda är inte ovanligt och tenderar att eskalera. 

En trend i myndigheten är att acceptansen mot hoten och våldet inte rapporteras/utvärderas och att 

det upprättas handlingsplaner på ett vederbörligt sätt som är överenskommet. Det pågår mycket 

diskussioner med myndigheten gällande polisanmälningar och att våra institutioner inte ska bli 

frizoner för hot- och våld. 

Det har visat sig under tid att vi behöver knyta kontakt och ha vägar till politiker och departement 

när vi har behov av bland annat lagförändringar och diskussioner kopplat till vår arbetsmiljö och en 

trygg vård och behandling. 

 

Lönerna inom myndigheten avspeglar inte det svåra och kvalificerade arbete som medlemmar har 

att utföra. Lönenivån är för låg och icke konkurrenskraftig samt varierar institutioner emellan. Att 

höja lönenivån generellt är en viktig och nödvändig åtgärd för att över tid kunna rekrytera och 

behålla lämplig personal men också se över löneklyftorna mellan medarbetare som oftast är kopplat 

till anställningstid i myndigheten. Det påvisas via de som arbetat länge kontra nyanställning och 

löneutveckling. 

  

 

Verksamhetens inriktning 

 

Klubbens uppgift är att verka för att medlemmarnas ställning på arbetsplatserna stärks. Klubben ska 

tillvarata medlemmarnas intressen genom att: 

 

 Organisera och rekrytera medlemmar 

 Träffa och upprätthålla kollektivavtal 

 Verka för en god och trygg psykosocial arbetsmiljö 

 

 

I övrigt gagna en samhällsutveckling med ökad jämlikhet på grundval av politisk, social, kulturell 

och ekonomisk demokrati. 

 

Aktivitetsplan 

Verksamhetsansvariga inom klubbstyrelsen är ansvariga för: 

Arbetsmiljö, facklig/politik, förhandlingsverksamhet, jämställdhetsfrågor, medlemsrekrytering, 

medlemsvård och studier.  

Verksamhetsansvariga ska ge stöd till sektionerna. 
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Förhandlingsorganisationen 

 

Under 2021 vi fortsätter arbetet med att stärka sektionerna och Seko-ombuden i 

förhandlingsorganisation. 

Vi kommer fortsätta utarbeta kommunikationsvägar, då dessa är otroligt viktiga i vårt arbete. Det är 

av vikt att Seko ombud inkommer med remissvar när det efterfrågas från myndigheten. 

Utbildningsinsatser i våra lokala avtal samt kollektivavtalen med arbetsgivarverket kommer 

prioriteras. 

 

Mål: 

 Att under 2021 bjuda in sektionsordförande till Skype möten med 

förhandlingsorganisationen. 

 Att verksamhetsansvariga har månadsvis avstämningsmöte med Seko ombuden inom våra 

verksamhetsområden 

 Att delta vid de förhandlingar/informationsmöten som institutionerna och myndigheten 

kallar till 

 Utbilda Seko ombuden i de lokala avtalen och kollektivavtal. 

 

Arbetsmiljögruppen 

Seko-SiS ska verka för en god fysisk och psykisk arbetsmiljö för samtliga medlemmar. 

Seko-SiS målsättning 2021 är alla medlemmar ska ha en säker och trygg arbetsplats, där 

ensamarbete ska minimeras i det klientnära arbetet. Arbetsmiljögruppen ska under 2021 hitta vägar 

för samverkan i arbetsmiljöfrågor inom myndigheten i andra forum än CSK. 

 

Mål: 

 Att skapa och driva kampanjen ”Aldrig ensam” 

 Att säkerställa så våra Skyddsombud har de verktyg och utbildningar som krävs för 

uppdraget. 

 Att öka förståelsen och vikten av använda rapporteringsportalen (ISAP, Drogförekomst mm) 

 Att ha öppna kanaler för kommunikation och kontakt med Seko-SiS skyddsombud. 

 

Ekonomi 

 

Seko-SiS ekonomi under 2021 blir en utmaning. Behov finns att upprätthålla den medlemsnära 

verksamheten. 

Styrelsen har under 2020 tagit beslut om ett eget kapital à 120,000 kr. 

 

Mål: 

 

 Att ge Styrelsen och revisorer månadsvisa ekonomiska rapporter. 

 Att kontinuerligt följa upp Seko-SiS verksamhet för att skapa de bästa ekonomiska 

förutsättningarna 

 

Medlemsansvarig/rekryteringsansvarig 

 

Klubben kommer lägga större fokus under 2021 på våra fem sektioner så de blir mer självgående 

och trygga. Det finns många nya Seko- ombud i vår organisation och de behöver handledning och 

ges utrymme för att få ta plats, lära och utvecklas i sektionerna 

Ombuden ska känna uppbackning från vår organisation och ges stöd i det fackliga arbetet och i 

rekrytering av nya medlemmar. 

Klubben firar även 10 år, vilket kommer uppmärksammas på olika sätt under verksamhetsåret. 
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Mål 

 Att öka medlemsantalet på samtliga institutioner 

 Att handleda och stötta samtliga Seko-ombud, både via sektionerna och med hjälp av 

förhandlingsansvariga/VO 

 Att ge ansvar till både sektionerna och ombuden på institution att värva och vårda 

medlemmar 

 Att behålla och vårda våra befintliga medlemmar 

 Att få fler förtroendevalda på arbetsplatserna, med fokus på de institutioner där det endast 

finns ett Seko-ombud, vilket kan göra organisationen sårbar 

 

 

Ungdomsansvarig 

 

För tillfället har Seko SiS ingen befintlig ungdomsverksamhet. Ambitionen är att klubben ska 

organisera ungdomarna i klubben och erbjuda riktade insatser. 

 

Mål 

 Att ha ett fortsatt samarbete och kontakt med Seko Stockholms ungdomsverksamhet 

 Erbjuda utbildning via LO-ung till de sektioner där det finns flest ungdomar 

 

 

Fackligt/politisk 

 

Politiska beslut påverkar oss hela tiden. Det kan röra sig om ändrande lagar och arbetsvillkor för 

våra medlemma och arbetsgivare.  Därför är det viktigt att Seko klubb SiS jobbar för att påverka i 

de politiska och mediala forum som finns.  

Frågor och orättvisor som gäller våra medlemmar måste synas och höras. Vi måste försöka hitta 

samarbete med regioner och förbundet i de frågor som rör oss i staten. Att försöka påverka 

ansvariga politiker och uppmärksamma vår verksamhet. 

Vi måste även arbeta aktivt med att profilera Seko Klubb SiS inom de egna fackliga leden för att på 

den vägen vara med och påverka, visa att vi tar striden för våra medlemmar och deras rättigheter. 

Vi ska fortsätta att försöka att ha direkta möten med socialministern och andra politiker för att där 

föra fram våra viktiga frågor som rör våra medlemmar. 

Mål: 

 Att bevaka fackliga frågor i riksdag, landsting och kommuner och påverka dessa. 

 Att bli mer synliga i Media. 

 Att delta i facklig/politiska kurser och möten. 

 

Jämställdhet 

 

Verksamhet ska utgå från allas lika värde, som medvetandegör jämställdhetsfrågor och som har lika 

fördelningar av makt och inflytande oavsett kön eller etnisk bakgrund. 

  

Mål: 

 Att verka för åtgärder som syftar till att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i 

lön och andra anställningsvillkor 

 Att verka för att alla arbetstagare ska ha möjlighet att förena förvärvsarbete och föräldraskap 

 Att förebygga och förhindra att någon arbetstagare utsätts för sexuella trakasserier eller 

trakasserier på grund av kön, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, religion, 

funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 

 Att institutionernas jämställdhetsplaner efterlevs. 
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Studier 

 

Seko SiS vill att alla Seko- ombud ska känna att vår klubb är en organisation där man kan lära sig, 

införskaffa sig olika kunskaper och utvecklas. 

Seko vill att detta ska bli ett mer prioriterat område och att sektionerna ska vara ombuden 

behjälpliga i sina studieplaner. 

 

Mål: 

 Att alla ombud har den utbildning och kunskap som krävs för sitt uppdrag 

 Att alla ombud har en utbildningsplan, via sektionen 

 Att alla medlemmar erbjuds introduktionsutbildning 

 Att samtliga nya Seko- ombud får möjlighet till introduktionsutbildning 

 Att erbjuda mer digitala introduktionsutbildningar 

 Att de studieansvariga i klubben skapar ett närmre samarbete med sektionerna. 

 

 

 


