
S R A T
ditt fackförbund

”ARBETSPLATSEN flyttas till annan ort!”  Det är lätt att före-
ställa sig de våndor som ett sådant besked för med sig. En rolig 
utmaning för några, förhoppningsvis. Men för många ställs hela 
livssituationen på ända. Inte blir det lättare av arbetsdomstolens 
besked, att anställda måste följa med när en myndighet flyttar 
– eller säga upp sig. Den som inte kan eller vill flytta riskerar att 
drabbas ekonomiskt, till exempel av a-kassans karensregler. Helt 
orimligt!

Det kostar på, också för anställda på arbetsförmedlingen. 
Myndigheten hade varit slagträ i debatten länge när beskeden 
om varsel och nedläggningar kom. Besluten följer de politiska 
spelreglerna. Men det hjälper inte, oron som skapas är både 
 kontraproduktiv och kostsam.

Initiativet är gott, statlig verksamhet ska finnas i hela landet 
och offentlig sektor ska utvärderas och utvecklas. Men politiska 

beslut måste grundas på sak-
kunskap och gedigna analyser. 
Tidigare omlokaliseringar blev 
dyra – över en miljon kronor 
för varje flyttat arbetstill-
fälle och flera år med tappad 
kompetens och minskad 
effektivitet. Kloka politiker 
tar erfarenheterna på allvar. 
Fungerande myndigheter 
får arbeta vidare medan 
nytillkommande för-
läggs runt om i landet.

Tills det sker är jag glad för det stöd drabbade med-
lemmar får, av förbundet och av Trygghetsstiftelsen. 

Den goda nyheten är att många inte hinner bli arbets-
lösa innan de hittar nya jobb.

Beslut som kostar på

Anitha Wijkström
Förbundsordförande SRAT

» Den som inte 
kan eller vill  flytta 

 riskerar att  drabbas 
 ekonomiskt, till  

exempel av  a-kassans 
 karensregler.«

Just nu...
... funderar jag över hur arbetsgivarna ska lyckas stödja och uppmuntra 
personalens livslånga lärande. 

Har du frågor?  Gå in på srat.se  och hör av dig  så hjälper vi till!
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MED STOR KOMPETENS kommer 
stora möjligheter! I mitten av mars 
gavs SRAT:s hälsopelare möjlighet 
att träffas för att lära med och av 
varandra.

Föreningarna inom hälsopelaren 
har medlemmar i olika sektorer och 
på olika nivåer i samhället men dri-
ver alla sina egna professionsfrågor 
som gemensam nämnare. Det finns 
många olika sätt att arbeta med sina 
intressen och alla föreningar har 
sina egna vägar till framgång.

För att främja samarbetet 
genom den bredd som finns i 
SRAT bestämde sig kansliet för 
att anordna vad som döptes till 
”SRAT-dagen” för centrala styrelse-
ledamöter i hälsopelaren, vilken 
gick av stapeln den 12 mars. Dagen 
bestod av en rad olika moment som 

FACKLIGT

SRAT-dagen – en succé

ANSTÄLLNINGSSKYDD

Proposition 
om förlängt 
 anställningsskydd 

SRATS NYA MEDLEMSSYSTEM

Bättre service för 
dig som medlem 

I en proposition till riksdagen
föreslår regeringen att arbets-
tagares anställningsskydd 
ska förlängas till 69 år. När 
den åldern har uppnåtts ska 
 arbetsgivaren kunna säga upp 
arbetstagaren utan att det 
krävs saklig grund genom ett 
förenklat uppsägningsförfa-
rande. Även åldern för när sär-
skilda regler för uppsägnings-
tid och företrädesrätt börjar 
gälla ska höjas till 69 år.  ●

Nu är SRAT:s nya medlems-
system på plats. En nyhet 
är att du kommer kunna se 
både dina fakturor och vilka 
dina fackliga företrädare är 
under ”Mina sidor”. Helt nytt 
är  också att du kommer att 
kunna betala medlemsavgif-
ten via e-faktura. Framöver 
kommer också vår kurs- och 
eventverksamhet att kopplas 
på och du kommer att se vad 
du är anmäld till i systemet. ●

syftade till att främja både att driva 
påverkansarbete och hur det kan gå 
till. På talarlistan stod bland andra 
Ulrika Guldstrand från Svenska 
Logopedförbundet som berättade 
om logopeders intåg i kommunerna 
och Yvonne Nyblom från Sveri-
ges Tandhygienistförening som 
berättade om vägen till en treårig 
utbildning för tandhygienister. Som 
avslutning på dagen var förbunds-
ordförande Anitha Wijkström på 
plats och diskuterade opinions-
bildning, efterföljd av Ida Kåhlin 
från Sveriges Arbetsterapeuter som 
berättade om deras yrkesresa de 
senaste åren. 

Av utvärderingarna att döma var 
evenemanget mycket uppskattat, 
där dagen lett till nya bekantskaper, 
inspiration och engagemang. ●

SRAT:s föreningar inom hälso-
yrken har mycket gemensamt 
med varandra.
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