
Sacorådet informerar juni 2016  

Sommarbrev från Sacorådet 
 

Ordförande har ordet 
West Pride 2016 är över för den här 

gången. Sacorådet deltog för tredje gången 

genom att ha utställningstält i 

Bältesspännarparken och delta i 

Regnbågsparaden. Det är ett viktigt 

ställningtagande somvåra förbund gör som 

deltar i West Pride. Att motverka all 

diskriminering och övergrepp mot utsatta 

grupper blir allt viktigare inte minst med 

tanke på vad som händer i omvärlden. Det 

är också vår uppgift som facklig 

organisation att vara en del av i detta 

arbete. 

 

 
Fler bilder sist i detta brev. 

 

Läsa e-post på fritiden 
40 % av alla arbetstagare upplever att 

arbetsgivaren förväntar sig att man ska 

vara anträffbar på telefon utanför ordinarie 

arbetstid. Det finns en fara med det sk. 

gränslösa arbetslivet. Risken är att vi inte 

får den vila och tid för återhämtning som 

vi behöver under kvällar, helger och 

semestrar. Sacorådet vill lyfta upp frågan 

om vad vi som arbetstagaren förväntas 

göra utifrån den möjlighet som modern 

kommunikationsteknik ger. Ett 

policydokument som ger stöd för chefer 

och medarbetare kan vara ett alternativ. 

Här tar Sacorådet ställning i media: 

 

 Studio Ett  

 

Stressa oss inte när vi är lediga - GP 

http://www.gp.se/nyheter/debatt/stressa-

oss-inte-n%C3%A4r-vi-%C3%A4r-lediga-

1.2697108 

 

Följ oss även på Twitter @Gbgsaco och 

Instagram @sacogbg 

 

Upptaktsdag den 29 augusti 
Glöm inte att anmäla dig till vår 

gemensamma upptaktsdag den 29 augusti 

kl 13.00 – 16.30. Plats: Hotel Kusten i 

Majorna. Union to Union informerar om 

det fackligfa arbetets situation i världen 

och de insatser som facken gör för sina 

systerorganisationer i eb´n del länder. Vi 

kommer också att ta upp stadens budget för 

2017 samt kopplingen till alla nämnder och 

styrelser. Anmäl dig på 

http://www.saco.se/lokala-

webbplatser/sacoradet-vid-goteborgs-

stad/Kalendarium/2016/upptakstdagen-29-

augusti/ 

Här hittar du mer information och en 

inbjudan som du kan bifoga din 

ledighetsansökan. 
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Facklig grundkurs hösten 2016   
Om du vet någon som ännu inte gått vår 

grundkurs i fackligt arbete så informera om 

denna möjlighet. Anmälan på 

http://www.saco.se/lokala-

webbplatser/sacoradet-vid-goteborgs-

stad/Kalendarium/grundutbildning-ht-

2016/ 

 

 
 

 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

Fler bilder på www.Saco.se/goteborg 
 

Anders Andersson  
Ordförande, kommunombud Saco 

anders.andersson@sacoradet/GBGStad 

 

Anna Ström 

Kommunombud Saco samt lokal 

ombudsman för Sveriges Arbetsterapeuter. 

anna.strom@sacoradet/GBGStad 

 

Caroline Löfdahl 

Kommunombud Saco 

caroline.lofdahl@saco.goteborg.se 
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