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 Förslag till dagordning: 

  
1. Mötets öppnande 

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 
 

2. Dagordningens godkännande 
Dagordningen föredrogs och godkändes med 3 övriga frågor. 

3. Val av justerare 
Cecilia Warnholtz, Lärarnas riksförbund 
Erik Torstensson, SRAT 
 

4. Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna 
 

5. Genomgång av årsmöteshandlingar 
Inga motioner har lämnats in. Det blir val av ordförande samt andre vice 
ordförande. 
Verksamhetsberättelsen har skickats ut till styrelsen. Inga synpunkter.  
Ekonomiska redovisningen är plus 19.814:-. 
Två årsmötesfunktionärer är tillfrågade som ordförande respektive 
sekreterare. Väljs vid årsmötet. 
En föreläsning är bokad med Seroj Ghazarian 
Det är sista dagen för anmälan av delegater till årsmötet den 20/1 2020  
 

6. Utvärdering av styrelsens arbete 2019 samt tankar och förslag inför 
verksamhetsplan 2020 
Diskussion i smågrupper. 
Positivt – bra struktur, kunnigt, bra möten, effektivt, bra med 
smågruppsdiskussion. 
Utvecklingsområde – kommunikation, gör Sacorådet mer känt. 
Önskan – en heldag med nya styrelsen, vill meta mer om studieresorna.  
 

7. Samverkan 
Information från ordförande om LÖK.  
Det är önskvärt att ordföranden får mandat från styrelsen att justera små 
förändringar i Lokala överenskommelser som kommer till vår kännedom.  
Ok från styrelsen.  
 
Den lokala överenskommelsen hos Intraservice skall arbetas om helt och vi 
önskar en tid med AG.  
 
Samverkan stadens omorganisation:  
 
En skriftlig överenskommelse finns från arbetsgivaren hur samverkan skall 
bedrivas under 2020. Vi är överens med arbetsgivaren om dokumentet men 
Saco har ett tillägg att vi önskar tidig dialog/information på direktörsnivån.  
 
Vår egna arbetsgrupp behöver träffas ofta och för att kunna svara 
arbetsgivaren i tid.   



Styrelsen får information från arbetsgruppen vid styrelsemöten. 
 
Kort sammanfattning om läget idag:  
 

CSG har möte på torsdag 23/1. Förslaget är att CSG inrättar 3 SSG med 
statusen skyddskommitté. Dessa SSG kommer att heta Intermistiska FSG.  
Det finns ett bokat första FSG 15/2 men inga direktörer på plats förrän 
26/2. 
Saco skall bemanna 3 mandat i varje FSG. Vi önskar att de förbund som 
har flest berörda medlemmar sitter med. 
 
Bemanningsprinciperna skall samverkas på torsdagens CSG. 

 
Just nu tas många chefer till olika projektgrupper vilket ger olika tf-
lösningar på chefstjänster i stadsdelar och förvaltningar.  Viktigt att 
förbunden bevakar så dessa tf-lösningar inte permanentas.  Det är 
grundanställningen som gäller vid övergången 2021.   
 

Övrig samverkan: 
Sveriges Psykologförbundet undrar om det finns några regler om hur vi 
bemannar våra Saco mandat i samverkan. Ibland uppstår situationer då 
förbunden konkurrerar om mandaten. I stadgarna står att man i första hand 
utser företrädare från de förbund som är mest berörda.  
Det är bra om man också bemannar platsen som ersättare för då får fler 
kallelser och protokoll.  
Den som sitter som representant på mötet har ansvaret att medlemmar får 
information om vilka frågor som ska hanteras innan och efter mötet 

 
En lokal Sacoförening på Grund- och förskoleförvaltningen kommer att startas 
i januari, och det är den som i framtiden utser representanter till 
förvaltningens LSG och FSG 
 
Det kommer att bli en ny uppdelning av LSG inom Grund- och 
förskoleförvaltningen i maj månad, vilket gör att vi har en tillfällig lösning 
fram till dess. 
 

8. Från CSG, HR och Avtalsrådet  

• Senaste CSG-rapporten – löneväxling mot pension. Håller på med 
detaljerna just. Löneväxlings möjlighet kommer man att kunna läsa i 
Förmånsportalen och det skall tydligt stå där vad som gäller vid olika 
lönelägen.  

 

• HR-referensgrupp – onsdag den veckan. Ingen information 
 

• Avtalsråd – nästa vecka.  
 

9. Övriga grupper  
Referensgrupp, översyner och organisationsförändring 
Referensgruppen om den centrala omställningsgruppen hade möte i 
december. Nu diskuterar man uppdragsbeskrivning och annonsunderlag för 
rekrytering av 2 tjänster. Nytt möte i februari. 



 
10. Från förbunden 

Sveriges Arkitektförbund – har en fråga om medvetandegörande samtal och 
om det finns några rutiner i staden.  
Många förbund känner igen att arbetsgivaren använder medvetandegörande 
samtal oftare nu än förr.  
 

Ett korrigerande medvetandegörande samtal är till för att hjälpa 
medarbetaren till rätta i förhållande till såväl arbetsgivaren som 
arbetsuppgifter och arbetskamrater. Det är därför av yttersta vikt att denna typ 
av samtal utförs på ett korrekt sätt för att undvika att medarbetaren uppfattar 
samtalet som en disciplinåtgärd eller ett straff.  

Medvetandegörande samtal skall ej hamna i personakt.  

Det bör stå något i Styrande dokument om detta. Återkoppling av frågan till 

nästa möte 

11. Övriga frågor 
Från Civilekonomerna ställs frågan om stadens förmåner. På Trafikkontoret 
finns fortfarande förmånen om Västtrafikkort som en skattepliktig löneförmån 
vilket är skillnad från grundförmånen. Arbetsgivaren kan erbjuda det till sina 
medarbetare om de reser mycket i tjänsten. Det finns andra förvaltningar som 
också erbjuder det.  
 
Från LR så meddelas att detta är Bengt Ekbergs sista möte i styrelsen. Han 
kommer till årsmötet.  
Karin Siverts berättar att ihopgåendet av Jusek och Civilekonomerna har 
genererat ett nytt namn. Förbundet heter numera Akavia.  
 
Eva Karlefjärd önskar fler i West Prides arbetsgrupp. Anders Albihn anmäler 
sig. Mejla gärna in fler namn 
 
Du som sitter i styrelsen anmäl om du inte kan komma på årsmötet måste 
anmäla det idag. 
 

12. Möte avslutas. 
Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat. 
 

 
Justeras     
 
 
Erik Torstensson   Cecilia Warnholtz 
SRAT    LR 
 
 
Sekreterare 
Eva Karlefjärd/Saco 


