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Coronaviruset: Så arbetar Sobona

De senaste veckorna har präglats av snabb omorientering,
informationshantering och mobilisering med fullt fokus på att hantera den
uppkomna krisen runt corona. Vi följer självklart myndigheternas
rekommendationer, deltar i krisgruppsarbete tillsammans med SKR och har
aktiverat en krisgrupp internt. Vi fattar beslut och vidtar alla åtgärder som
krävs för att vi ska hämma smittspridningen och tillhandahålla korrekt och
snabb arbetsgivarinformation till er medlemmar. För oss på Sobona innebär
det att vi arbetar på distans i den mån vi kan men håller samma tillgänglighet
till medlemsföretagen som kämpar varje dag i det exceptionella läge vi
befinner oss i nationellt och globalt. Jag vill rikta ett stort tack till er alla för
det arbete ni utför varje dag. Flera av er befinner er mitt i stormens öga, i



synnerhet arbetsgivare inom hälso- och sjukvård och vård och omsorg men
många fler av er har samhällskritiska funktioner som bara måste fungera, i
synnerhet i ett krisläge. Vår vision är ett samhälle präglat av utveckling och
tillit. I den här situationen ser vi dagligen exempel på hur ni medlemmar
fortsätter leverera samhällsnytta varje dag, dygnet runt. Tack för ert bidrag
till tilliten i vårt samhälle.

Avtalsrörelsen

Uppdaterad text den 27/3: Sobona och SKR har enats med de fackliga
organisationerna om att skjuta upp avtalsförhandlingarna till i höst. Beslutet
tas för att underlätta arbetet mot coronavirusets allvarliga effekter.
Förlängningen gäller för avtal (HÖK/AB) som Sobona tecknar tillsammans
med SKR samt övriga avtal som tecknats av tidigare KFS respektive Pacta.

Mötesplatser, utbildningar och möten

Vi har tvingats ställa in och flytta fram flera av våra större mötesplatser. HR-
dagarna den 11-12/3, Valideringskonferensen den 26/3, Inspirationsdag till
ett arbete via återvinning 25/3 bland annat. Nu följer vi samhällsutvecklingen
noggrant vad gäller kommande mötesplatser. Framför allt när det gäller
Sobonadagarna den 14-15 maj i Gävle. Vi hoppas att vi kommer att kunna
genomföra dem i någon form, men tittar på andra alternativ och en plan B.
Detsamma gäller Almedalsveckan där vi planerat att delta. Just nu sker all
planering med stor riskmedvetenhet och alternativa planer i beredskap.

Eftersom vi uppmanats att arbeta på distans sker de flesta möten digitalt via
Skype eller andra verktyg. Det ställer lite annorlunda krav på hur
verksamheten leds, organiseras och samordnas. Det sätter även
arbetsmiljöfrågorna i fokus, något som vår arbetsmiljöstrateg Ann-Charlotte
Rand har skrivit om sin blogg. Mellanstora möten flyttas fram och vi fokuserar
på att hålla de allra viktigaste mötena nu inom avtalsförhandlingar etc.
Servicetelefonen är öppen och våra förhandlare finns tillgängliga som
vanligt. Vi hoppas kunna möta våra medlemmars utmaningar i krisen så att ni
kan fokusera på de samhällskritiska uppdrag ni har.

Information och åter information

https://sobona.se/nyhetsrum#/blog_posts/naer-vi-ska-arbeta-hemifraan-vad-gaeller-91287


Fakta och ny information uppdateras löpande på en samlingssida på vår
webbplats: www.sobona.se/coronaviruset. Vi går löpande ut med nyhetsbrev
till medlemmar för att informera om läget. Ett stort arbete som pågår varje
dag är att omvärldsbevaka och uppdatera den arbetsgivarinformation som
finns i Arbetsgivarguiden och i det särskilda Frågor-och-svar-material som
finns på sobona.se. Har ni frågor och funderingar finns vi här, så tveka inte att
kontakta oss!

Per Nordenstam, vd 

Sobona är de kommunala företagens arbetsgivarorganisation. Vi tecknar
kollektivavtal, stödjer medlemmarna i arbetsgivarfrågor och opinionsbildar
för att stärka de kommunala företagen. Vi bidrar till att medlemmarna blir
mer attraktiva arbetsgivare och får de bästa förutsättningarna för att skapa
affärsmässig samhällsnytta. Med arbetsgivarfrågorna på plats kan våra
medlemmar fokusera på sitt uppdrag: Att agera långsiktigt och se till att
kommunernas och regionernas resurser används effektivt. Vår vision är ett
hållbart samhälle präglat av utveckling och tillit.
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