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Vårens arbete 

Nu är vi i full gång med vårens arbete och 
den fortsatta planeringen inför hösten. Vi 
arbetar fortfarande Coronasäkert vilket 
innebär att all utbildning och möten sker 
digitalt. Just nu är det tid för arbetsmiljö 
ronder ute i förvaltningarna och vi hör 
därifrån att hemarbetet och det digitala 
arbetet sliter på både kropp och själ. Det 
är svårt att få till en bra fysisk arbetsmiljö 
hemma, samt att det blir allt svårare 
psykiskt att inte få träffa våra kollegor och 
fika och prata om annat. Många av Er har 
digitala fikastunder, och en del är ute och 
har distanserade diskussionspromenader 
för att mota isoleringen. 
 

På gång i övrigt 

Vi håller på att kontakta Sacoföreningar i 

stadens fackförvaltningar för en träff och 

uppdatering. Teamsmöten är bokade med flera 

av Er och har ni inte fått någon inbjudan än så 

kommer de efter påsk. Fundera gärna på vad 

som är aktuellt för just era Sacoföreningar och 

på vilket sätt vi Sacokommunombud an vara er 

behjälpliga. 

 

Utbildningar o handledning april och 
maj 

Nu har vi uppdaterat hemsidan och lagt in 
en extra Ny som skyddsombud, 
handledning samt en helt ny halvdagskurs 
”Ny inom samverkan”, Du kan läsa mer 
och anmäla dig via kalendariet på 
hemsidan. 
 

Ny som Skyddsombud 12/4 o 4/5 
Ny inom samverkan, 23/4 
Facklig handledning, 20/4 o 18/5 
 

Covid 19 
Smittan sprider sig, och vi läser dagligen 
om hur stor påverkan är inom sjukvården. 
Vi måste, för att inte överbelasta  
 
sjukvården ännu mer, hålla oss hemma så 
mycket vi kan – vi som kan. 
 

 
Arbetsgivaren i staden har påbörjat en 
dialog med oss fackliga representanter om 
när en återgång till arbete från din fysiska 
arbetsplats kan ske, hur skall det då gå till. 
Vad är viktigt att tänka på?  Arbetsgivaren 
ser också en framtid där vi har mer digitala 
möten, mer arbete från hemmet och färre 
antal tjänsteresor. Vad behöver vi då 
tänka på kring arbetsmiljö, systematik, 
samverkan mm. Om ni har tankar om det 
ta kontakt med era ordföringar i respektive 
förbund så återkopplar de vidare till oss.  
 
Idag är det 1 april och Skärtorsdag. Vårt 
informationsbrev är garanterat  
”1 aprilskämtsäkert” och vi vill gärna önska 
Er en riktigt  
 

 

 
 

Sacorådets kommunombud 
 

Johanna Morgensterns,  031-366 65 33 

 

och 

Eva Karlefjärd, 031-367 91 91 

https://www.saco.se/lokala-webbplatser/sacoradet-vid-goteborgs-stad/Kalendarium/2021/utbildningar/grundlaggande-facklig-kurs-varen-2021/
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