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Caroline Söderlind Löfdahl Ordförande Frånvarande 

Karin Sivertz Förste vice ordförande  

Cecilia Warnholtz Andre vice ordförande  

Johanna Morgensterns Kassör  

Eva Karlefjärd Sekreterare  

Magnus Lagström Akademikerförbundet SSR Till kl. 9.30 
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Katrin Pålsson Akavia  
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Torbjörn Brunström Sveriges Psykologförbund Frånvarande 

Anette Ingridsdotter 
Schwartz* 

Sveriges Psykologförbund Frånvarande 

Tomas Johansson Sveriges Skolledarförbund  

Anneli Andersson Sveriges Skolledarförbund Frånvarande 

Erik Torstensson SRAT  

Katharina Matsson SRAT Frånvarande 

Erica Batallanes Forsell Sveriges Läkarförbund Frånvarande 

Christina Sjöberg Sveriges Läkarförbund Frånvarande 

 
 
  

  



1. Mötets öppnande 
Sacorådets vice ordförande Karin Sivertz hälsar alla välkomna och förklarar 
mötet öppnat. 
 

2. Dagordningens godkännande 
Dagordningen godkändes 
 

3. Val av justerare 
Tomas Johansson, Sveriges Skolledarförbund och Katrin Pålsson, Akavia 
valdes att justera dagens protokoll. 
 

4. Föregående mötesprotokoll 
Förgående mötesprotokoll godkändes. 
 

5. Återkoppling möte med Jonas Attenius 
Johanna Morgensterns och Caroline Söderlind Löfdahl träffade Jonas 
Atttenius, Socialdemokraterna. 
 
Saco pratade om Covid-19 och befarar en ökad arbetsbelastning för flera av 
våra medlemsgrupper i pandemins spår. Det gäller våra medlemmar som 
arbetar med rehabfrågor eftersom de som varit svårt sjuka i Covid-19 oftast 
kräver lång rehabilitering. Vi anar också att det kan bli ett större tryck på vår 
socialtjänst i framtiden – både utifrån försörjningsstöd och oro för 
barn/familjer 
Av samtalet framkom också att det finna inga interima nämnder i dagsläget 
vilket gör att politikerna inte har insyn i det som sker inom nya 
nämndorganisationen.  

 
6. Diskussion och beslut: Remissvar Göteborgs stads miljö- och 

klimatprogram  
Fördragande: Magnus Lagström  
Det är ett ambitiöst program som grundar sig på Parisavtalet. Göteborg stads 
målsättning att vara världsledande och ett föredöme internationellt. 
Förslag att Saco ställer sig bakom remissen.  
Efter diskussion gör Magnus några ändringar och förtydliganden i texten. Ny version 

skickas ut till förbunden. Svar till ordförande senast 18 juni. 
 

7. Information: Sacorådets enkät om riskbedömningar utifrån covid-
19  
Föredragande: Eva Karlefjärd 
Sammanfattning: 
128 svar av ca 400 som fått enkäten. 
Ca hälften av svarande har gjort riskbedömningar på EC-nivå.  
Många bra tips på vad man kan göra för att hålla distans på arbetet – se bilaga.  
Man är både nöjd och inte nöjd med informationen man fått. Det finns mycket 
information men inte sorterad så det hamnar i knät på chef och/eller 
medarbetare.   
En större enhetlighet i staden är en önskan från många. 
Framgångsfaktorer – att jobba med frågan i nära samarbete med 
personalen. Gör planerna tillsammans och återkoppla ofta. Varje dag/vecka – 
hur är läget just nu? 



 
 
Till arbetsgivaren centralt: 
Enhetlig information över staden. 
Fortsätt prata arbetsmiljö. Den psykosociala arbetsmiljön blir viktigare när vi 
arbetar mer på distans.  
Vikten av uthållighet – arbetsgivaren bör påminna om detta. 
Minska ryktesspridning 
Tänk på chefernas arbetsmiljö.  
 
Materialet kommer att sammanställa i en rapport.  

 
8. Information: Covid-19 staden perspektiv 

Föredragande Johanna Morgensterns 
Covid-19 Finns med som punkt på varje CSG.  
Vid senaste HR referensgrupp i förra veckan diskuterades bl a om tillgång till 
skyddsutrustning. Enligt arbetsgivaren så har man köpt in material som skall 
räcka över sommaren och tidig höst. Kommunals medlemmar säger att det 
finns exempel på där materialet är inlåst, och att chef alltid måste vara på plats 
för att få ut materialet. 
 
Staden redovisar en måttlig påverkan utifrån stadens riskanalys för alla SDF 
och fackförvaltningar. Kritisk påverkan är det på bolagen Liseberg och Got 
Event.  

 
Från fackligt håll får vi mindre frågor från våra medlemmar idag.  
 
Till CSG kommer Saco att lyfta frågan om försäkring vid hemarbete. Kan t ex 
arbetsgivaren teckna en tilläggsförsäkring som täcker eventuella skador vid 
hemarbete.  
 
Synpunkter från mötet:  
Påminn gärna staden centralt att FHM:s riktlinjer gäller året ut dvs max 50 
personer vid sammankomster. Vissa förvaltningar planerar för 
uppstartskonferenser och workshops till hösten utan digitala alternativ. 
Hur skall arbetsgivaren arbete med uthålligheten? Pandemin kommer att hålla 
i sig ett tag. 

 
9. Information: Höstens kalendarium 

Föredragande Eva Karlefjärd 
Höstens schema redovisas med datum för Styrelsemöte, grundkursen, ny som 
skyddsombud, handledning mm.  
Inga synpunkter. 
 

10. Övriga grupper (Referensgrupper) 
Genomgång och eventuell justering av representanter i partssammansatta 
referensgrupper.  
HR – referensgrupp  
Arbetsgivaren skall göra en ny upphandling av företagshälsovård och behöver 
en om en facklig referensgrupp. De förbund som är intresserade av att delta i 



referensgruppen, kan anmäla in det till ordförande senast till nästa möte 
31/8.   
 
Nytt avtal kring omställningsfonden Kom-KR. Arbetsgivaren har gjort 
förtydligande angående deras tolkning av §11 i avtalet vid nedsatt 
arbetsförmåga. Som ag förstått ska man vara uppsägningsbar. Ag varslar om 
uppsägning och vid överläggning om uppsägningen kan man föra en dialog 
kring överenskommelse om aktiva omställningsinsatser. 
 
Tolkar Sacoförbunden på samma sätt som arbetsgivaren? 
Till dagordning den 31/8 
 

11. Eventuella frågor CSG:s dagordning  
  Inga frågor.  
 

12. Samverkan 
a. Lokal överenskommelse Stadsledningskontoret. Ett första möte 

tillsammans med arbetsgivaren genomfört. Fortsatta diskussioner om 
LSG struktur förs lokalt. Arbetsgivaren arbetar med ett första utkast och 
återkommer. 

b. Skrivelse om samverkan i interim FSG IFO som gått till KS. Johanna 
informerar om skrivelsen. Vi har fått svar från politikerna att frågan 
skall tas upp på CSG.  

 
13. Övriga arbetsmiljöfrågor 

Inga frågor 
 

14. Från förbunden 
Skolledarförbundet.  
Två stora omorganisationer i Grundskoleförvaltningen är på gång, plus att 
man gör en anpassning till det ekonomiska läget med en del övertalighet som 
följd. 
På FSG beslutades det på att göra ett omtag gällande elevhälsans organisering. 
Utredningsmaterialet behöver kompletteras och nya workshops skall göras. De 
lyssnade på arbetstagarorganisationernas synpunkter och beslutet lyftes ur 
FSG.   
 
Det finns synpunkter på att samverkan i förskoleförvaltningen inte fungerar 
bra och även en oro över att erfarna chefer slutar bl a på grund av otydlighet 
och oklarheter från högsta ledningen.  
Besvärligt att bemanning och planering inte är klart förrän strax innan 
semestern.  

 
15. Övriga frågor 

 

• Akademikerförbundet SSR vill informera om att lokalt förtroendevalda 
är med på chefsintervjuer under sommaren.  

• Akavia har fått frågan från lokal förening. Vad gäller för medlemmar 
som ej får utannonserade tjänster i den nya nämndorganisationen?  
 
Svar: 



Ag tror inte att det kommer att bli ngn större omställning. Vi har påtalat 
för arbetsgivaren att det finns ett stort behov av information och att 
personer som inte får några tjänster får besked om vad som gäller för 
dem efter 1/1 2021. Frågan kommer att lyftas på kommande CSG.  

 

• Akademikerförbundet SSR undrar när och hur det skall skapas nya 
Lokala överenskommelser i de nya nämnderna? 

 
Frågan är inlyft på varje Interimt FSG och att vi behöver arbeta med 
detta under hösten. Funktionshinder har bokat in en heldag för att 
diskutera en framtida LÖK.  

 
 

 
Sekreterare 
 
 
Eva Karlefjärd, Saco 
 
 
 
 
Justerare 
 
 
 
Katrin Pålsson  Tomas Johansson 
Akavia  Sveriges Skolledarförbund  
 

 
  
 
 
 

 

 

 

 


