
 

Sacorådet informerar 
Mars 2020 

 
 

Omorganisationen 
Vilken start det blev på det 2020. Vi hann 
knappt sätta oss till förhandlingsbordet när 
nya besked kom. Ett yrkande som togs i 
KS och KF att ånyo utreda Individ och 
Familjeomsorgen. I yrkandet önskar man 
införa 4 distrikt med 1 eller 4 förvaltningar. 
Detta utreds nu skyndsamt av 
Stadsledningskontoret o ska 
förhoppningsvis upp till beslut i april. 
Äldreomsorgsnämnd och 
Funktionsstödsnämnd är klara med nya 
direktörer och kommer att starta upp med 
intermistiska FSG. 
 
I övriga staden är fokuset för oss att få 
igång arbetet med lokala sacoföreningar. 
Vi kommer gärna ut och pratar med Er om 
vad ni kan få för stöd av oss. Kolla era 
inboxar så får ni snart en förfrågan eller 
mejla direkt o boka en tid:  
eva.karlefjard@saco.goteborg.se 
 

Medlemsmöten i mars 
Med anledning av omorganisationen så 
bjuder vi in till ett fackligt möte för 
medlemmar i Sacoförbund som arbetar 
inom HR, ekonomi-, kansli-, 
kommunikation- eller 
utvecklingsavdelningar samt chefer i 
stadsdelar och Socialresursforvaltning. 
Det finns platser kvar till den 16/3 (enbart 
chefer) samt den 23/3  
Boka på vår hemsida/kalendarium  
 

Informationsmöten för dig som är 
samverkansrepresentant i SDN eller 
Social Resursförvaltning. 
Att sitta i samverkan lokalt när staden är i 
förändring kan vara svårt. Vi ser redan 
många tillfälliga lösningar på chefstjänster 
och att enheter som får dela chefer. Därför 
vill vi bjuda in dig som sitter i samverkan 
till ett informationsmöte där vi belyser vad 
som är viktigt att bevaka. Den 13 o 16/3 
Boka på hemsidan. Informationsmöte 
samverkansrepresentant/kalendarium  

 

Årsmöte 2020 

Årsmötet genomfördes den 21/2 på Hotell 
Europa. Det var ett 50-tal delegater från 
våra förbund som var på plats. Där fick de 
först höra en föreläsning med Seroj 
Ghazarian och sedan hade vi ett 
sedvanligt årsmöte.  
Årsmötesprotokollet och nya styrelsen 
kommer snart att presenteras på 
hemsidan. 

   
 

Ny som skyddsombud 24 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 24 april HÄR 
 
Handledning för dig som arbetar 
lokalfackligt erbjuder vi en gång till under 
våren den 9/5. Bokas via hemsidan.  
 

Studieresor 
De fackliga organisationerna har möjlighet 
att ge bidrag för att ni ska kunna 
genomföra en studieresa inom Europa. 
Bidraget ska täcka resor, boende samt 
uppehälle. Passa på att ansöka. 
Här hittar du mer information och 
ansökningsblanketter. 
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