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Sacofest
Hade ni roligt på Sacofesten?
40 svarande som var på festen tycker så
här: Helhetsbedömning 35 % ger betyget 4
och 60 % ger betyget 5. På frågan om man
kommer på nästa Sacofest svarar 75 % Ja,
absolut och 23 % troligen.
Alla enkätsvar kan du se här:
https://sv.surveymonkey.com/results/SMZX5HZ5R9V/
Tyvärr försvann vår kamera efter festen så
vi har inte så många bilder att dela med
er.

Bejublad show med Eva and The Blue
Boys.
Hur agerar du som chef om någon
anmäler sexuella trakasserier till dig?
Fredagen den 25 januari arrangerar
Sacorådet en chefsfrukost på detta tema.
Vilka skyldigheter har du utifrån
diskrimineringslagstiftningen och AFS
2015:4? Hur kan man jobba
förebyggande?
Läs mer och anmäl dig här.

Sacorådets budgetskrivelse
Den 3 december fattade Sacorådet beslut
om årets budgetskrivelse som i första
hand riktar sig till partierna som är
representerade i kommunfullmäktige. Vi
vill på detta sätt försöka påverka de
kommande budgetskrivelserna genom att
peka på några för oss viktiga områden
och vad vi tycker. I förvaltningarna
påbörjas budgetarbetet normalt i
april/maj inför budget 2020. Använd gärna
vår skrivelse genom att skicka den, i sin
helhet eller i reviderat skick, till politiker i
styrelse/nämnd för förvaltningen. Skicka
gärna ett ex till förvaltningschefen också.
Budgetdokumentet hittar du här Klicka här
Facklig grundkurs
Påminn nya fackliga kollegor om
Sacorådets grundkurs. Med start den 23
januari går kursen med sammanlagt fyra
dagar under våren. Anmälan sker på vår
hemsida där även kursinbjudan finns.
Anmälan facklig grundkurs.
Vårens agenda Jan/februari
23 januari startar vårens fackliga
grundkurs. Totalt fyra dagar.
25 januari Chefsfrukost
28 januari Sacorådets styrelsemöte
7 februari Ny som skyddsombud
21 februari Sacorådets årsmöte
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