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1. Mötets öppnande 
Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar dagens Skypemöte öppnat 
 
 



2. Dagordningens godkännande 
Dagordningen godkändes.  
En övrig fråga från Akademikerförbundet SSR till punkt 12 om samverkan. 
 

3. Val av justerare 
Martin Jonsson, Sveriges Ingenjörer 
Maria Knutsson, Sveriges Arbetsterapeuter  
 

4. Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna. 
 

5. Sacorådets rekryteringsinformation till förtroendevalda. 
Det finns ett material till våra lokalfackliga om hur Saco tänker kring 
rekrytering av chefer och andra strategiska tjänster. Vad som är en strategisk 
tjänst kan man diskutera på sitt FSG varje år.  
Styrelsen beslutar att behålla det material som finns samt att vi behöver se 
över den här rutiner med många andra när det blir nya nämnder vid årsskiftet. 
 

6. Information om höstens aktiviteter 
a. Information: Grundkursen kommer att genomföras som vanligt men 

i en större lokal. Vi kommer att erbjuda kurs till 22 deltagare på 
Gårdavägen 2.  Anmälan på hemsidan under veckan. 

b. Beslut: Upptaktsdagen 
 Styrelsen beslutar att senarelägga upptaktsdagen.  

c. Beslut: Sacofest.  
Vi har preliminärt bokat datum 19/11.  
Avvakta definitivt beslut på höstens första styrelsemöte. 

 
7. Remissvarsförfrågan från Miljöförvaltningen 

Politiken har önskat att förslaget skall gå till de fackliga 
huvudorganisationerna för påsyn och synpunkter 
Beslut: 
Styrelsen är enad om att vill skriva ett svar.  
Magnus Lagström, Akademikerförbundet SSR ansvarar för att skriva ett 
utkast som skall vara AU tillhanda senast 8/6, för att sedan gå till 
förbunden för synpunkter.  
Det färdiga remissvaret skall in den 30/8. 

 
8. Från CSG, HR och Avtalsrådet  

HR-rådet – Sekretess vid hemarbete 
AG har diskuterat frågan med intraservice som säger att det inte är några 
problem med IT-säkerheten vid hemarbete.  Däremot finns det en sekretess 
risk om man t ex har handlingar framme eller att ngn familjemedlem kan läsa 
på skärmen. 
 
CSG: 
På senaste CSG diskuterades en del kring bemanningsprinciperna och där har 
vi oense med arbetsgivaren om när en anställning startar. 
Saco kommer vidhålla att man måste ha startat sin anställning för att kunna 
söka aktuella tjänster i de nya nämnderna. 



I övrigt diskuteras åtgärder kring Covid 19 och vad arbetsgivaren gör för att 
skydda våra medlemmar. 
 

9. Övriga grupper (Referensgrupper) 
Inget att rapportera 
 

10. Eventuella frågor CSG:s dagordning  
Dagordningen har inte kommit. Ordförande skickar ut den så fort den kommer 
då möjlighet till medskick finns. 
 

11. Omorganisationen i staden 
Rekrytering till HR- och Ekonomichef samt till förvaltningscontroller pågår. 
Intervjuerna är i princip klara och tillsättning skall samverkas i början på juni. 
Nästa chefsled skall ut på annons i början av juni och kravprofiler skall 
samverkas den här veckan. Intervjuer kommer att pågå fram till efter 
midsommar.  
Det är ett tajt program för alla parter.  
 

12. Samverkan 
a. Ny Lokal överenskommelse på Stadsledningskontoret. 

SLK skall förhandla om sin lokala överenskommelse. Sacorådets 
centrala kommunombud skall alltid kallas när en sådan förhandling 
inleds. Vi kommer att ha en dialog med våra lokala representanter. 

b. Akademikerförbundet SSR undrar hur styrelsen tänker om det 
Samverkansavtal som vi har idag. Behöver det sägas upp i o m den stora 
omorganisationen. Vi vet att vi kommer behöva skriva nya lokala 
överenskommelsen när de nya nämnder är på plats men att dessa kan 
bygga på det samverkansavtal som finns i staden.  
Styrelsen tror inte att ett nytt samverkansavtal är nödvändigt. 

 
Viktigt att ta lärdom av exempel från grund- och förskoleförvaltningen. 
 
Vi får ha principdiskussion under hösten hur det skall se ut. 
 
Vi behöver även skriva nya lokala flextidsavtal med varje ny förvaltning. 
 

 
13. Övriga arbetsmiljöfrågor 

a.  Information: Försäkring vid hemarbete 
Vid hemarbete är du inte försäkrad på samma sätt som på jobbet. Vi har 
haft en dialog med Per Lundborg på Abetsrätt-och förhandling, samt att 
några av våra ombudsmän har bekräftat arbetsgivarens tolkning 

 
Arbetar du hemifrån täcks du av arbetsgivarens olycksfallsförsäkring 
OM du skadar dig i samband med användandet av ett arbetsverktyg.  
Man hänvisar till AFA där det finns förtydligat vilken försäkring som 
går in vid vilket olycksfall/skada.  Det är viktigt för våra medlemmar att 
se över sin hemförsäkring/olycksfallsförsäkring.  
 
 
 



Det är skillnad på hemarbete och distansarbete.  
Distansarbetet är en överenskommelse med dig och din chef, en 
riskbedömning skall göra, och ag är skyldig att tillhandahålla de 
arbetsverktyg som behövs t ex extra skärm, stol mm.  
Vid tillfälligt arbete från hemmet, som det är nu under Coronpandemin, 
har inte arbetsgivaren samma skyldigheter.  
Ag:s ansvar är att du kan distansera dig när du arbetar oavsett om du är 
hemma eller på kontoret. 

 
b. Information: Covid-19  

Vi håller på att sammanställa den enkät som Saco skickade ut efter 
förra styrelsemötet. Vi har fått in många svar och man utläsa en viss 
frustration över hur olika enheter arbetat med möjligheten till social 
distansering på varje arbetsplats.  
 
Det finns exempel på inlägg från Linkedin där chefer tar tillfället i akt 
att träna ihop med sina medarbetare på arbetstid – det vill vi gärna se 
mer av. Det behövs kreativa tankar och exempel om hur vi skall hålla 
oss friska och vad vi kan göra tillsammans. Våra medlemmar och chefer 
behöver ta den diskussionen lokalt. 
 
Våra enkätsvar kommer också att ge tips om hur man kan arbeta med 
social distansering på sin arbetsplats. 

 
14. Från förbunden 

Inga frågor.  
 

15. Övriga frågor 
 Inför mötet med Jonas Attenius den 27 maj 

Akademikerförbundet SSR – ser en risk att försörjningsstödet ökar i o m högre 
arbetslöshetssiffror. Hur vill Socialdemokraterna satsa på socialtjänsten.  
Från Arbetsterapeuterna och Fysioterapeuterna ser man ett ökat tryck på 
rehabprofessionerna då många vårdtagare skickas hem med stort behov av 
rehab efter ex en Covid-19 smitta. Hur vill Socialdemokraterna satsa på 
vården?  
 
Sekreterare 
 
 
Eva Karlefjärd 
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Maria Knutsson   Martin Jonason 
Sveriges Arbetsterapeuter  Sveriges Ingenjörer 


