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Sommartider hej hej  
Tiden springer iväg i rasande takt och nu är det 
sommartider med förhoppningsvis en härlig 
ledighet inom räckhåll. För oss som arbetar på 
Sacokansliet så har vi lite kvar att göra under 
juni månad innan vi packar väskan och ger oss 
ut i sommarsverige. 
Det vi diskuterar just nu med arbetsgivaren är 
bland annat hur flexibla vi skall vara efter 
pandemin gällande arbeta hemifrån eller från 
annan plats. Vi har haft en diskussion i 
Sacorådet, samt fått inspel från er via era 
förbund. Att staden vill vara mer flexibel är alla 
överens om. Förslagen skall samverkas i CSG 
den 17/6.  
 

På gång i övrigt 

Nu har vi träffat många av Sacoföreningarna 

på fackförvaltningarna och det har varit väldigt 

roligt och lärorikt för oss. Det finns många 

engagerade medlemmar som sitter i 

samverkansforum och tar uppdrag som 

skyddsombud i syfte att göra det bättre för dig 

och mig på arbetsplatserna. De lokala 

Sacoföreningarna är ett oerhört viktigt stöd för 

de som sitter i samverkan och vi från kansliet 

finns också med och stöttar upp med 

handledning, utbildning och rådgivning.  

 

Till er som är engagerade startar vi upp hösten 

med en upptaktsdag (digitalt) den 6 september 

på eftermiddagen. Vi bjuder på föreläsning och 

diskussioner med intressanta föreläsare. Boka 

dagen i din kalender så kommer inbjudan via 

mejl och hemsidan när programmet är klart. 

 

Sacofest har vi preliminärt bokat 18/11 

 

Övriga Utbildningar o handledning 
hösten 2021. 
Nu ligger anmälan till vår fackliga grundkurs 
ute på hemsidan. Det blir fyra heldagar: 
13 september, 14 oktober, 8 november samt  
9 december 
 
Vi hoppas att vi kan genomföra den fysiskt i 
våra lokaler, men går inte det så vet vi att det 
fungerar digitalt också.  
 
 

 
Övriga kurstillfällen till Ny som skyddsombud, 
Ny i samverkan, handledning kommer att 
presenteras senare i juni. Håll koll på 
hemsidan. 
 

Covid 19 
Det ser ju lite hoppfullare ut just nu, men vi kan 
inte sia in i framtiden. Många av oss börjar få 
vaccin, men restriktionerna finns kvar och det 
gäller att hålla avstånd, tvätta händerna ofta 
och hålla oss hemma vid minsta 
förkylningssymptom – HÅLL UT.  

 
Styrelsen har haft några möten med Johanna 

Morgensterns som ny ordförande. Vi har en 
jättebra dialog och kreativa möten. Vad vi 
diskuterar och beslutar om där kan du läsa om 
på Sacorådets hemsida 
 
 

 
 
Hoppas ni kan njuta av en underbar 
sommar! 

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/
mailto:johanna.morgenstern@saco.goteborg.se

