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Överlämnande av särskilda utvecklingsområden 
till Partsrådet 2020 
 

Parterna överenskom i november 2020 om att i Partsrådet bedriva partsgemensamt 

arbete inom ramen för tre arbetsområden, utöver det pågående arbetsområdet 

Hållbart arbetsliv. Av dessa tre områden löper samtliga ut den 31 december 2020. 

Parterna har efter dialog enats om att dessa områden ska fortsätta att bedriva ut-

vecklingsarbete under perioden 2021-2023 (förhandlingsprotokoll 2020-11-30). 

Hållbart arbetsliv fortsätter sitt arbete enligt tidigare överenskommelse. 

 

Parterna önskar att de tre områdena som berörs av överenskommelsen 2020-11-30 

bedrivs i enlighet med vad som anges i respektive bilaga (se protokoll och bila-

gor). 

 

Styrgrupper 
Arbetet inom respektive arbetsområde leds av en partssammansatt styrgrupp en-

ligt vad som framgår av respektive bilaga.  

 

Till förslag som ledamöter i styrgrupperna för de tre arbetsområdena anmäler par-

terna följande personer. 

 

Centrala parters stöd till samverkan på lokal nivå (bilaga 1): Ken Johnsson 

(ordf.), Åsa Pyka och Ann-Christin Nilsson (Arbetsgivarverket), vakant 

(OFR/S,P,O), Henrik Sjösten (Saco-S) samt Roger Pettersson (Seko),  

 

Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv (bilaga 2): Tarja Nevala (ordf.), Karin 

Åslund och Hanna Larsson (Arbetsgivarverket), vakant (OFR/S,P,O), Anders 

Lindström (Saco-S) samt vakant (Seko). 

 

Centrala parters stöd till lokal lönebildning (bilaga 3): Anna Falck (ordf.) och 

Matilda Nyström Arnek (Arbetsgivarverket), Anna Steen (Saco-S), Åsa Erba 

Stenhammar (OFR/S,P,O) samt Helen Thornberg (Seko).  
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Operativa resurser 
Styrgrupperna kommer att ha behov av att kunna knyta operativa resurser till sig. 

Hur arbetet kommer att bedrivas inom respektive område kan skilja sig åt både ut-

ifrån styrgruppens sammansättning, omfattning m.m. Behov av operativa resurser 

och beslut om vilka personer som ska vara en sådan resurs bör därför avgöras av 

styrgruppen för respektive arbetsområde. 

 

Parterna hemställer därför 

 

att respektive styrgrupp, enligt bilaga 1-3, får i uppdrag att snarast utarbeta för-

slag till verksamhetsplan med tillhörande budget för 2021 samt besluta om behov 

av operativa resurser att tillställa Partsrådets styrelse för godkännande och finan-

siering, 

 

att Partsrådets styrelse i avvaktan på att dessa styrgrupper arbetat fram förslag till 

verksamhetsplan med tillhörande budget för 2021 vid behov fattar beslut om en 

temporär budget för första kvartalet 2021 samt 

 

att Partsrådets styrelse fattar erforderliga beslut för att det partsgemensamma ar-

betet enligt bilaga 1-3 ovan ska kunna genomföras i form av arbetsområden inom 

Partsrådets regi.   

 

Vid protokollet 

 

 

 

Matilda Nyström Arnek 

 

 

 

Justerat den Justerat den 

Arbetsgivarverket OFR:s förbundsområden inom det 

 statliga förhandlingsområdet 

 sammantagna 

 

 

 

Anna Falck Åsa Erba-Stenhammar  
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Saco-S  Seko, Service- och kommunikations-

facket 

  

 

Anna Steen Helen Thornberg 


