
 

 

 

 
 

Protokoll fört vid Sacorådets ordinarie styrelsemöte 211122 
 

Johanna Morgensterns Ordförande Närvarande 

Karin Sivertz Förste vice ordförande Närvarande 

Cecilia Warnholtz Andre vice ordförande Närvarande 

Eva Karlefjärd Sekreterare, kassör Närvarande 

Rolf Nilsson Kommunombud Saco Närvarande 

Lisbeth Carlsson Fjällborg Akademikerförbundet SSR Närvarande 

Vakant Akademikerförbundet SSR - 

Johan Westergren DIK Närvarande 

Katarina Gunnarsson 
Strandberg 

DIK Frånvarande 

Maria Knutsson Sveriges Arbetsterapeuter Frånvarande 

Jessica Andersson Sveriges Arbetsterapeuter Närvarande 

Katrin Pålsson Akavia Frånvarande 

Erén Andersson Akavia Närvarande 

Ingvar Johansson Fysioterapeuterna Närvarande 
Från 10.40 

Peter Carlmark Fysioterapeuterna Närvarande 
Från 10.40 

Lars Smith Lärarnas Riksförbund Närvarande 
Till 10.00 

Gunnar Valinder Lärarnas Riksförbund Frånvarande 

Henrik Ragneskog Naturvetarna Närvarande 

Katarina Johansson  Naturvetarna Frånvarande 

Neda Sherafat Sveriges Arkitekter Närvarande 

Martin Norvenius Sveriges Arkitekter Frånvarande 

Jörgen Persson Sveriges Ingenjörer Närvarande 

Stefan Wirtberg Sveriges Ingenjörer Frånvarande 

Anette Ingridsdotter 
Schwartz 

Sveriges Psykologförbund Frånvarande 

Vakant Sveriges Psykologförbund - 

Anders Wallin Sveriges Skolledarförbund Frånvarande 

Anders Ehlén Sveriges Skolledarförbund Frånvarande 

Erik Torstensson SRAT Närvarande 

Vakant SRAT - 

Vakant Sveriges Läkarförbund - 

Vakant Sveriges Läkarförbund - 

 



 

 
 

  
 
 

1. Mötets öppnande 
Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna 
 

2. Dagordningens godkännande 
Dagordningen godkändes med tillägg av LR:s fråga kring Saco-föreningarna 
inom GSF och FSF 

 
3. Val av justerare 

Erén Andersson, Akavia 
Jörgen Persson, Sveriges ingenjörer 
 

4. Föregående mötesprotokoll 
Godkänns och läggs till handlingarna 

 
5. Samverkan 

LR föreslår att FSF och GSK bör dela upp sitt samarbete inom förvaltningarna 
och bilda varsin Sacoförening, så att förvaltningarnas frågor kan behandlas på 
ett adekvat sätt. Detta kan behöva ske om Lärarförbundet kommer ansöka om 
att ingå i Sacorådet.  
 
FÖS mellan ÄVO, FFS och Socialförvaltningarna, gränsdragningar kring 
myndighetsutövande mellan de olika myndighetsområdena. Intresseanmälan 
kring detta lyfts för reflektion. Akavia ska återkoppla till ordförande om de 
önskar delta eller ej. 
 
LÖK Grundskoleförvaltningen, diskussion fördes kring det fortgående arbetet 
kring denna. Alla förbund funderar kring om det är läge att säga upp befintlig 
Lokal överenskommelse eller ej. Ny diskussion vid nästa Sacoråd. 
 

6. Från CSG, HR och Avtalsrådet  
Fråga lyft till HR ref grupp om svårighet att lägga in facklig tid i Personec, 
exempel på detta efterfrågas av Eva Karlefjärd. 
 

7. Övriga grupper (Referensgrupper) 
Referensgrupp för digitalisering informerar om det nya IA-systemet som skall 
ersätta Stella.  
Automatisering av tjänstgöringsintyg etc. kommer ske via Görel. 
Nytt lönesystem kommer införas framöver Jörgen Persson och Stefan 
Wirtberg från Sveriges ingenjörer kommer deltaga kring detta men en vakans 
finns om intresse finnes. Vilken roll SACO-representanterna har i processen 
diskuterades, i första skedet kommer det att vara att överse hanteringen av 
systemen och hur användarvänligt det är. 
Digitala underskrifter är under framtagning, men översynen kommer fortsätta 
efter det att ett statligt utlåtande kommer i frågan, diskussioner fördes kring 
problematiken i frågan. 
 



 

Lärarnas riksförbund informerar om att de har tvistat gällande 
samverkansbrott med GSFs kulturdel. Förhandlingen är nu lagd på is. 
 
Arbetsgrupp rehab-processen kommer att bli följande, Eva Karlefjärd, Saco, 
Gunnar Sasse, Akavia, Christina Rönn-Orvinder, LR, samt Lisbeth Carlsson 
Fjällborg, Akademikerförbundet, SSR. 
 

8. Eventuella frågor CSG:s dagordning  
Skrivelse till ÄVO-nämnden från SSR via lokala Sacoföreningen har skickats 
in. 

 
9. Omorganisation facknämnder 

NOS 2023 kommer fortskrida, nya nämnder och nya förvaltningar kommer 
genomföras, gränsdragningar och struktur organiseras upp. Arbetsgruppen 
har regelbundna möten. Vid senaste mötet diskuterades arbetsgivarens förslag 
på bemanningsprinciper. Vid senaste CSG temamöte diskuterades dels 
samverkansorganisation under genomförandefasen och dels 
projektorganisationen. 
 

10. Datum för vårens grundkurs 
Tiderna för vårens grundutbildning kommer att vara måndagen 24 januari, 
torsdagen 3 mars, måndagen 28 mars, torsdagen 28 april. 
 

11. Årsmötet 2022 
Årsmötet blir den 10 februari 2022 på Elysseum. 
Medlemsantal och antal delegater per förbund fastställdes (se bifogad lista) 

 Information delgavs kring viktiga datum inför årsmötet (se bifogad handling) 
Förslag på föreläsning och annat efterfrågades eller andra idéer, som förslag 
lämnade Marcus Larsson från tankesmedjan Balans eller Gisela Bäcklander 
psykolog som arbetar med psykosocialarbetsmiljö. 

 Information om valberedningens arbete, nomineringsprocessen är igång. 
Restriktioner kring vaccinpass kan komma att krävas, varför förbunden 
behöver informera sina delegater om detta. Vid inbjudan till delegaterna bör 
en Teamslänk skickas med så att årsmötet kan hållas digitalt om så behövs.  

 
12. Covid-19 

Arbetet har fortgått och man har avslutat SSG-grupperna, dock finnas det 
grupper som har påverkats inom staden. Återgång krävs på allt fler platser 
inom staden, riskbedömningar bör ske på alla dessa. Flertalet områden har 
valt att ha sina möten digitalt fram till nyår, vilket uppmuntras av Saco. 

 
13. Övriga arbetsmiljöfrågor 

Rolf arbetar fortfarande med listan över Sacoförbundens skyddsombud och 
kommer efterfråga än en gång från de förvaltningar som inte hörsammat 
tidigare förfrågan. 

 
 

14. Från förbunden 
Fråga från SSR kring semesterväxling, kalenderår gäller men det är ändå hur 
många semesterdagar medarbetaren har siste november som arbetsgivaren 
går efter. Förvaltningarna gör på olika sätt, medan vissa är strikta kring 



 

reglerna, så gör andra undantag, det saknas konsekvens inom staden. Saco har 
haft diskussion med arbetsgivaren kring vikten av att det är lika över staden. 
Möjligheten att semesterväxla trots att man har fler än 10 semesterdagar den 
siste november kommer att diskuteras när frågan om semesterväxling 
utvärderas under nästa år. 
 

15. Övriga frågor 
Förbereda inför nytt samverkansavtal. Förbunden behöver meddela 
ordförande vem från förbundet som ska sitta i förhandlingarna med 
arbetsgivaren.   
 
Information framfördes kring Lärarförbundets medlemskap i Saco, samt 
diskussion kring frågan.  
Samtal har påbörjats kring detta med Lärarförbundet.  
Mandatfördelningen inom förvaltningarna diskuterades, framförallt gäller 
detta GSF, FSF, UBF, ARB Vux samt CSG.  
Frågan om ett nytt mandatsystem skulle gynna den demokratiska processen 
inom Sacorådet diskuterades. Många andra Sacoråd har en annan fördelning 
än den vi har i Göteborgs Stad. 
Vidare dryftades olika synsätt och tankar kring den rådande och blivande 
kulturen inom Saco.  
Mandatfördelningen i stadens samverkansgrupper är lyft till avtalsrådet, 
diskussioner följde kring detta. 
Ordförande kommer skriva förslag på stadgeändringar, vilka kommer 
diskuteras vid nästa Sacoråd. 
 
Styrelsemötet i december kommer genomföras fysiskt, men digital möjlighet 
kommer finnas. 
 
Stöd till chefer. Information från förbunden för medlemmar som är chefer på 
kommer vi att lägga ut på Sacos hemsida, så man lätt kan hitta vart man skall 
vända sig.  
 
Frågan lyfts kring parkeringstillstånd för medlemmar inom Göteborgs stad. 
Som anställd inom staden kan man få ett parkeringstillstånd för 400 kronor 
per månad för särskilda parkeringsplatser som ägs av Göteborgs stad.  
 
 
Göteborg den 22 november 2021 
 
 
Rolf Nilsson 
Sekreterare 
 
Justeras: 
 
 
Erén Andersson   Jörgen Persson 
Akavia    Sveriges ingenjörer 
 


