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Årsmöte 2021 

Sacorådets årsmöte genomfördes den 10 
februari helt digitalt. Det var ett 50-tal 
delegater från våra olika förbund 
närvarande. Till ny ordförande valdes 
Johanna Morgensterns, tillhörande 
Akademikerförbundet SSR. Hon har 
arbetat som kommunombud för Saco samt 
Akademikerförbundet SSR de senaste tre 
åren. Övriga styrelseledamöter finns 
presenterade på hemsidan.  

Under årsmötet beslutades det också om 
en stadgeändring som handlar om 
kommunombudens mandatperioder med 
mera. Protokollet finns att läsa på 
hemsidan.  

 
 
 

Ny som skyddsombud 12 april 
För nya skyddsombud finns en 
halvdagsutbildning som ger de 
grundläggande kunskaperna om lagar och 
skyddsarbetet i praktiken. Om ni har nya 
skyddsombud som inte gått någon 
utbildning än så tipsa dem om denna 
möjlighet. Boka in den 12 april Här 
 

Handledning för dig som arbetar 
lokalfackligt erbjuder vi två gånger till 
under våren, den 19/3 samt 18/5. Bokas 
via hemsidan.  

Stadens organisation 
Nu finns det Sacoföreningar i nästan alla 
nya förvaltningar vilket är oerhört roligt. 
Från kansliet har vi funnits med i 
uppstarten och hållit i årsmöten och 
stadgefrågor för varje ny lokal förening. 
Från centralfackligt håll börjar man nu fasa 
ut sig och det lokalfackliga engagemanget 
är starkt.  
Inom Grundskoleförvaltningen har det 
också skett och kommer att ske 
organisatoriska förändringar.  
Politikerna i staden har beslutat om en 
översyn och organisationsförändring av de 
fackförvaltningarna som ansvarar för bygg, 
väg, transport och lokaler. Det vi vet just 
nu är att politikerna vill ha underlag för att 
se hur dessa förvaltningar kan organiseras 
på bästa sätt. Vi kommer fortlöpande 
informera om detta. 

 

Covid 19 
Vi är fortfarande i ett krisläge gällande den 
pågående pandemin. Det har varit en 
lättare återhämtning under jul och nyår 
och staden behöver inte vara i ständigt 
stabsläge, men nu varnar 
Folkhälsomyndigheten om den tredje 
vågen och restriktionerna förstärks. Det 
verkar som det är allt fler yngre som 
smittas. 
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