
 

 

 

 

 
 

Protokoll fört vid Sacorådets ordinarie styrelsemöte 211213 
 

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 

Vakans Akademikerförbundet SSR  

Johan Westergren DIK Närvarande 

Katarina Gunnarsson 
Strandberg* 

DIK Närvarande 

Maria Knutsson Sveriges Arbetsterapeuter Närvarande 

Jessica Andersson* Sveriges Arbetsterapeuter Närvarande 

Katrin Pålsson Akavia Närvarande 

Erén Andersson* Akavia Närvarande 

Ingvar Johansson Fysioterapeuterna Närvarande 

Peter Carlmark* Fysioterapeuterna Närvarande 

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 Närvarande 

Katarina Rick Eriksson Sveriges Psykologförbund Närvarande 

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 godkänns med fyra övriga frågor; 
Samverkan FÖS, tvister lokalförvaltningen, semesterväxling samt 
framtida debattartiklar.  
 

3. Val av justerare 
Neda Sherafat, Sveriges Arkitekter 
Maria Knutsson, Sveriges Arbetsterapeuter 
 

4. Föregående mötesprotokoll 
Godkänns och läggs till handlingarna 
 

5. Samverkan 
Förslag från ordförande att när en FÖS, Förvaltningsövergripande 
Samverkansgrupp, inrättas med fler än två förvaltningar ska information gå 
till Sacorådets ordförande som samordnar vilka som ska sitta i FÖS:en, i ett 
nära samarbete med berörda förbund.  
 
Beslut: enligt förslag 
 
Pågående LÖK:ar för samverkan: 
 
På LÖK Grundskoleförvaltningen finns det inget nytt att delge. En erfarenhet 
som kommer upp, är att det är väldigt viktigt att det vi muntligt är överens om 
också står skriftligt i protokoll. Annars är det risk att det inte gäller om vi 
hamnar i diskussion om vad vi bestämt.  
 

6. Från CSG, HR och Avtalsrådet  
Från Avtalsrådet:  
Kontaktperson från varje förbund är inskickat till arbetsgivaren på vilka som 
skall sitta med i förhandlingen kring nytt Samverkansavtal. Sacorådets 
ordförande har också en plats, vilket är bra för en framtida samordning. 
Tidsplanen kommer att tas med förbunden samt att det är förbunden som 
ansvarar för kommunikationen till sina medlemmar.   
På Avtalsrådet lyfte Saco frågan angående Sacomandat då Lärarförbundet 
också blir ett Sacoförbund från årsskiftet. Arbetsgivaren berättar att det har 
kommit rekommendation från SKR om att inte göra några förändringar i år, 
utan att man behåller de representanter som idag sitter i samverkan. 
Arbetsgivaren Göteborgs Stad önskar följa denna rekommendation. De 
fackliga har inget att invända. Förhandlingschefen ska skicka ut information 
om detta. 
En fortsatt dialog kring mandat kommer att tas då Samverkansavtalet 
revideras.  

 
Från CSG: 
Inbjudan till möte om skyddsorganisation, skyddsombud och 
huvudskyddsombud skall komma förbunden tillhanda.  



 

 

Vi har tidigare haft ett dialogmöte om detta på CSG och var då inte helt 
överens med arbetsgivaren och vi menade att arbetsgivaren behöver förtydliga 
sina frågor och alla förbund behöver kallas till en fortsatt dialog. 
Inbjudan till möte den 13 januari 2022 har kommit från arbetsgivaren till 
förbunden.  
Akademikerförbundet SSR påpekar att det inte är CSG:s gemensamma förslag 
som skickas ut, utan arbetsgivarens förslag. 
 
Huvudskyddsombud skall anmälas in till den förvaltning man är HSO i, samt 
till Jenny Hallberg, SLK. 

 
HR- referensgrupp:  
Fråga lyft till HR ref grupp om svårighet att lägga in facklig tid i Personec. 
Arbetsgivaren återkopplar till nästa möte. 
 
 

7. Övriga grupper (Referensgrupper) 
Referensgrupp för digitalisering:  
En av Sacos representanter i referensgruppen har suttit med i 
leverantörpresentation av nytt lönesystem. Återkommer när mer information 
finns. 
 
 

8. Eventuella frågor CSG:s dagordning  
För samverkan kommer en fråga som handlar om kompletteringar i KOM-KR 
– kompetens och omställningsinsatser. Den har varit uppe för samverkan 
tidigare och då var Saco oeniga.  
Bemanningsprinciperna för NOS2023 skall upp för dialog. Materialet kommer 
att skickas ut till styrelsen som uppmanas att läsa noggrant och skicka 
eventuella medskick till våra CSG representanter. Vi kan ej sprida underlaget 
då inga beslut är fattade, men synpunkter behöver förmedlas innan torsdag. 
 

9. Omorganisation facknämnder NOS 2023 - Ny Organisation för 
Stadsutveckling 

      Det finns förmåner i de befintliga förvaltningarna som vi undrar över.  
Vad händer med dem? Det finns även muntliga avtal för flertalet medarbetare, 
som respektive förbund behöver titta på, då vi säkert får frågor från våra 
medlemmar kring detta framöver.  

 
Frågor har inkommit om vad som händer med lönen när medarbetare flyttas 
till en ny förvaltning om det blir förändrade uppdrag och arbetsuppgifter. I 
skolförvaltningarna valde man att inte titta på medlemmars anställningsavtal, 
men det har blivit rörigt efteråt berättar SRAT. Bra att man diskuterar och 
beslutar så mycket man kan för våra medlemmar, innan man går in i ny 
organisation. Frågan tas med till CSG på torsdag. 
 
 

10. Datum för vårens Sacoråd 
Förslag på datum:  
17/1 kallelse skickat 
 



 

 

Årsmöte den 10/2  
 
Förslag på fler tider för Sacoråd är: 
21/2, 21/3, 25/4, 16/5, 13/6 
Kallelse kommer efter årsmötet. 
 
Sacofest den 5/5  

 
11. Årsmötet 2022 

Förslag på ändringar i stadgar har skickats ut innan mötet.  
Ordförande påminner om viktiga datum: 
Motioner senast 30/12 
Namn på delegater 10/1 
Sacostyrelsens ordinarie ledamöter samt ersättare skall också anmäla in om de 
kommer till årsmötet eller inte. 
 
Eventuell stadgeändring är en fråga som beslutas vid årsmötet.  
På sista styrelsemötet den 17/1 kommer vi ägna mer tid att diskutera förslagen 
om stadgeändringar. Idag beslutar styrelsen att vi kommer motionera om det.  
 
De två motionerna som Sacorådets styrelse vill anmäla in till årsmötet är: 

 
1. Sacorådets styrelse ser behov av en översyn av stadgarna vad gäller 

röstfördelning vid styrelsemöten och delegatfördelning för att främja dialog 
mellan förbunden. 

 
2. Sacorådets styrelse ser behov av att stadgarna ses över för att göra ett 

förtydligande gällande medlemskap i Sacorådet. 
 
Beslut: att motionera, enligt ovan, till årsmötet. 

 
12. Covid-19 

På FSG vid ÄVO önskar direktören uppdatera riskanalyserna. Det är en allmän 
uppmaning till skärpning. Förvaltningsledningen skall gå ut med mer 
riktlinjer.  
Aktivitetsbaserade kontor där idag Hälso- och sjukvården sitter ihop med 
andra hade fått skärpta riktlinjer för en vecka sedan. Dock är det bara de som 
arbetar inom Hälso- och sjukvård som fått skärpta restriktioner, inte övriga, 
vilket väcker frustration och ilska. 
Det är arbetsgivaren som har ansvar för hur smittskyddsarbetet skall gå till. 
 

13. Övriga arbetsmiljöfrågor 
Lokalförvaltningen har haft samverkansproblem under en längre tid. Flera 
brott mot kollektivavtalet Samverkan Göteborg har begåtts. Ordförande 
hjälper till med underlag till de förbund som vill tvista. Dialog förs på flera 
nivåer om arbetsmiljö och samverkan. De förbund som är intresserade av att 
tvista kontaktar Sacorådets ordförande. 
 
Grundskoleförvaltningen gick ut med en information i förra veckan angående 
medarbetare som är gravida och inte kan vara kvar på sina uppdrag med 



 

 

anledning av Covid-19. Den information har omarbetats efter påtryckning från 
fackligt håll då den var otydligt skriven och kunde missuppfattas. 

 
 

14. Från förbunden 
Fråga från DIK om gemensam enkät om NN21 
På grund av pandemin och omorganisationen så undrar medlemmar i DIK 
varför man inte gör en fördjupad enkät hur den psykosociala arbetsmiljön är. 

 Finns det fler som tycker så. Är det något vi kan lyfta gemensamt? 
Diskussion kring detta förs.  
Angående medarbetarenkäten så var vi oeniga på CSG om vilken version vi 
skall svara på dvs kort eller lång. 
Vi ska lyfta till CSG igen om att en utvärdering önskas.  
 
Fråga från SSR angående avtalet gällande semesterväxling. SSR vill se över 
avtalet kring semesterväxling tidigare än arbetsgivaren avser. De förbund som 
vill väcka frågan om förhandling ihop med SSR får höra av sig till Lisbeth 
Carlsson-Fjällborg. 
 

15. Övriga frågor 
Lärarförbundets medlemskap i Saco 
Ordförande har haft en dialog med ordförande i Lärarförbundet. 
Lärarförbundet kommer att avvakta ingång i Sacorådet Göteborg, och då kan 
man inte heller vara med i Sacoföreningarna lokalt. 
 
Ordförande uppmuntrar alla till ett fortsatt samarbete med Lärarförbundet ute 
i våra förvaltningar. 
 
Framtida debattartiklar 
Vi vill enligt beslut i styrelsen under våren bli bättre på att synas i media. Detta 
kräver dock att när det skickas ut debattartiklar för påsyn är det viktigt att 
förbunden återkopplar så snart som möjligt.  
 
Göteborg den 15 december 2021 
 
 
 
_________________________ 
Sekreterare 
Eva Karlefjärd 
 
 
Justeras 
 
 
________________________     _______________________ 
Maria Knutsson   Neda Sherafat 
Sveriges Arbetsterapeuter  Sveriges Arkitekter 


