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Sammanfattning av år 2021 
– Pandemi och nyorientering 

 

Vi hade hoppats på att den digitala världen 
med möten och utbildningar kommit till sin 
ände, men tyvärr är det inte så. Pandemin 
är åter på frammarsch, nu i ny skepnad, 
och vi väntar på nya rekommendationer 
från Folkhälsomyndigheten.  

Fram tills nu har vi under året bland annat 
haft två digitala Grundkurser, förutom en 
utbildningsdag som vi sågs fysiskt. Vi har 
haft alla samverkansmöten, 
förberedelsemöten, planeringsmöten mm 
digitalt under hela 2021. Det går, och vi 
har blivit klart mycket bättre på det, MEN 
vi saknar att ses fysiskt. 
Arbetet har fortgått i de sex nya förvaltningar 
som drog i gång tidigt i januari 2021 – Äldre- 
samt vård och omsorgsförvaltningen, 
Förvaltningen för funktionsstöd och de fyra 
Socialförvaltningarna. Vi har skrivit lokala 
överenskommelser med alla, och andra lokala 
avtal som behövts skrivas om. Vi har 
bemannat FSG och LSG, samt startat upp 
Sacoföreningar. Vår nya ordförande Johanna 
Morgensterns har också varit ut och träffat 
Sacoföreningar i många av de tekniska 
förvaltningarna. Det lokala fackliga arbetet 
behövs, och vi behöver Er som är lokalt 
förankrade och engagerade. 
 
Är du intresserad och vill veta mer så kan du 
anmäla dig till vår Facklig Grundutbildning som 
är fyra heldagar och ligger ute på vår hemsida 
för anmälan - HÄR  
Där kan du också anmäla dig till Ny inom 
samverkan, Ny som skyddsombud samt 
handledning. 

Omorganisation – igen 
Ny Organisation Stadsutveckling, förkortat 
NOS2023, är beslutad om och vi arbetar aktivt 
med frågan i CSG. Vi har en arbetsgrupp inom 
Saco med de förbund som är mest berörda av 
omorganiseringen, som ses regelbundet och 
resonerar om arbetsgivarens olika förslag.  
 

 

 
Årsmöte 2022 
Den 10 februari är det dags för Sacorådets 
årsmöte. Varje förbund anmäler in sina 
motioner och delegater, så hör med ditt 
förbund om vilka frågor som är aktuella 
och om det finns plats för dig att komma.  
 
 
Ett stort TACK för ditt fackliga arbete och 
engagemang under året! Vi ser fram emot 
2022, då vi förhoppningsvis kan träffas 
fysiskt. Nu hämtar vi kraft och vilar oss i 
form för nya utmaningar. 
 
Från oss alla till Er alla önskar vi en riktigt 

God Jul och Gott nytt År 
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