
 

 

 

 
 

Protokoll fört vid Sacorådets ordinarie styrelsemöte 210927 
 

Johanna Morgensterns Ordförande Närvarande 

Karin Sivertz Förste vice ordförande Närvarande 
Från 10.00 

Cecilia Warnholtz Andre vice ordförande Närvarande 

Eva Karlefjärd Sekreterare, kassör Närvarande 

Rolf Nilsson Kommunombud Saco Närvarande 

Lisbeth Carlsson Fjällborg Akademikerförbundet SSR Närvarande 

Vakant* Akademikerförbundet SSR  

Johan Westergren DIK Närvarande 
Fram till 10.00 

Katarina Gunnarsson 
Strandberg* 

DIK Frånvarande 

Maria Knutsson Sveriges Arbetsterapeuter Närvarande 

Jessica Andersson* Sveriges Arbetsterapeuter Närvarande 

Katrin Pålsson Akavia Närvarande 
Från 10.00 

Erén Andersson* Akavia Närvarande 

Ingvar Johansson Fysioterapeuterna Närvarande 
Från 10.00 

Peter Carlmark* Fysioterapeuterna Närvarande 
Från 10.00 

Lars Smith Lärarnas Riksförbund Närvarande 
Fram till 10.00 

Gunnar Valinder* Lärarnas Riksförbund Frånvarande 

Mikael Finsberg Naturvetarna Närvarande 
Från 10.00 

Rose-Marie Landin Nilsen * Naturvetarna Frånvarande 

Neda Sherafat Sveriges Arkitekter Närvarande 

Hilda Lagström* Sveriges Arkitekter Frånvarande 

Jörgen Persson Sveriges Ingenjörer Närvarande 

Stefan Wirtberg* Sveriges Ingenjörer Frånvarande 

Anette Ingridsdotter 
Schwartz 

Sveriges Psykologförbund Frånvarande 

Vakant* Sveriges Psykologförbund  

Anders Wallin Sveriges Skolledarförbund Frånvarande 

Anders Ehlén* Sveriges Skolledarförbund Närvarande 

Erik Torstensson SRAT Närvarande 

Vakant SRAT  

Vakant Sveriges Läkarförbund  



 

 

  
1. Mötets öppnande 

Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet 
 

2. Dagordningens godkännande 
Dagordningen godkänns med tre övriga frågor. 
 

3. Val av justerare 
Neda Sherafat, Sveriges Arkitekter 
Erik Torstensson, SRAT 
 

4. Föregående mötesprotokoll 
Godkänns och läggs till handlingarna 

 
5. Samverkan 

• FÖS Första Långgatan 
Saco representeras av: Anders Ehlén, Sveriges Skolledarförbund, Mattias 
Wideklint, Sveriges Psykologförbund samt Helene Colombo 
Akademikerförbundet SSR 

• FÖS Zirkongatan:  
Det är förvaltningarna Äldre, vård och omsorg, Funktionsstöd samt 
Socialförvaltning sydväst som skall samsas i lokalen.  
Ordförande mejlar ut frågan om vilka som vill sitta i denna FÖS till 
förbunden.  

• FSG Lokalförvaltningen: 
Johanna Morgensterns är tillfälligt med där. 

• Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen 
Referensgrupp Tystnadskultur 
Lillbritt Andersson, Akademikerförbundet SSR sitter med. 
 

• CSG: 
En facklig referensgrupp till utredning om rekrytering till kriminella 
gäng skall inrättas. Saco har två platser + två ersättare. Beslut tas att 
Akademikerförbundet SSR bemannar en ordinarie plats samt en 
ersättarplats och att Sv skolledare (Anders Ehlén) bemannar en ordinarie 
och Lärarnas Riksförbund (förslag Lars Utter) bemannar en 
ersättarplats.  

 
Pågående LÖK:ar för samverkan.  

• LÖK Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen 
LÖKen är klar och har mejlats ut. Den är tidsatt till siste december 
2022, och skall efter det utvärderas.   

• LÖK Grundskoleförvaltningen 
Saco har haft ett gemensamt möte och kommit överens om förslag på 
ny LÖK. På fredag träffar Saco TCO och Kommunal för att se om vi kan 
komma överens om ett förslag på LÖK innan vi träffar arbetsgivaren.  

• LR – frågor kring Kulturskolans ingång till Grundskoleförvaltningen 
där förslaget är sju SSG. Det blir svårt för Saco att bemanna alla dessa 



 

då vi inte har så många medlemmar där. Dialogen fortsätter med 
arbetsgivaren.  

• LÖK IoFF är precis klar och ska skrivas under av parterna. 
 

 
6. Från CSG, HR och Avtalsrådet  

CSG – rapporten kommer ut under dagen.  
Enda samverkansärendet var utredningen kring tystnadskultur. 
Centralfackligt har man varit tydlig med att tystnadskultur är mer än det som 
rapporten redovisar, vilket arbetsgivaren är väl medveten om.  
Vid nästa medarbetarenkät kommer extrafrågor att tillföras i ämnet som alla 
kan svara på och då får staden ett bredare underlag. 
Övriga frågor på CSG var information kring NOS 2023 – ny organisation 
stadsutveckling. 
HR referensgrupp – möte den 29/10 återkoppling på nästa styrelsemöte. 
Avtalsrådet – Saco har anmält in en fråga om riskbedömningar till 
nästkommande möte. 
 

7. Övriga grupper (Referensgrupper) 
Referensgrupp för digitalisering 
Många stora system är aktuella i staden. IA systemet skall igång januari 2022. 
Det är också på gång en automatisering av utskrift av arbetsgivar- och 
tjänstgöringsintyg och man skall kunna skriva ut själv/digitalt.  
Skolans digitala kommunikationssystem Hjärntorget skall ersättas av ett 
Googlesystem. Saco ser vikten av att systemet är användarvänligt och att 
systemet helst är likadant för förskola, grundskola och gymnasiet, eller att 
systemen kan ”prata” med varandra.    
 
Beslutas att Rolf Nilsson, kommunombud Saco går in som ordinarie i 
referensgrupp för digitalisering. 
 
Ordförande påtalar vikten av att de som sitter i referensgrupp tar kontakt med 
berörda kollegor i staden när något är på gång, samt återkopplar till styrelsen. 
 

8. Eventuella frågor CSG:s dagordning  
Inga frågor 
 

9. Representation på CSG 
Diskussion kring ordinarie och ersättare i CSG utifrån vilka frågor som är 
aktuella på dagordningen den närmaste tiden t ex NOS 2023 
 
Beslut att fr o m idag har Akavia en ordinarie plats och Lärarnas Riksförbund 
ersättarplats t o m årsskiftet 2022. 
 

10. Omorganisation facknämnder 
Dialogen inom staden fortsätter med aktuella nämnder samt andra 
förvaltningar som berörs på något sätt. Vid senaste CSG var det dragning från 
projektgruppen.  
Bemanningsprinciperna har börjat diskuteras vid en workshop med 
representanter från CSG, men vi kommer träffas fler gånger för att arbeta med 
dessa. Delvis kan man göra på samma sätt som vid Ny nämndorganisation, 



 

men vad gäller t ex enhetschefer kan man behöva tänka annorlunda utifrån att 
många enheter inte kommer direktöverföras.  
Projektorganisationen är de som kommer att jobba centralt med frågan. Där 
vill vi från fackligt håll ha regelbundna möten, då det var något som saknades 
vid Ny nämndorganisation.  
Från fackligt håll har man också önskat ett administrativt stöd till direktörerna 
vid uppstarten.  
En tidslinje är också önskvärt från oss, så det blir tydligt vad som skall ske och 
när. Information och kommunikation behöver också vara gemensam för alla 
berörda förvaltningar.  

  
 

11. Höstens kurser och aktiviteter 
Diskussion om Sacofesten som är planerad som brukligt i november. Då vi 
fortfarande lever med en pandemi runt om oss, så är förslaget att skjuta upp 
festen till våren.  
Styrelsen beslutar att flytta festen till våren 2022. 

 
12. Covid-19 

Från CSG – Arbetsgivaren centralt har gått ut med att vi just nu är i Medan-
perspektivet. Detta innebär en successiv återgång till våra fysiska arbetsplatser 
på ett uppstyrt sätt som riskbedöms. 
 
Många nya kontor har inte varit igång sedan pandemin och ny 
nämndorganisation, så det finns en del att göra kring olika kontorskulturer 
som skall mötas för allra första gången.  
Vi måste alla förhålla oss till att det finns personer som inte är vaccinerade av 
olika skäl, och att smittan inte är helt borta. 
 
HR-direktören är mån om att det skall fungera och önskar få rapport från oss 
där det är problematiskt och inte fungerar.  

 
13. Övriga arbetsmiljöfrågor 

Inga frågor anmälda 
 

14. Från förbunden 
Nytt kommunombud Akavia.  
Erén Andersson började som kommunombud på 80% från 1 september 2021.  
 

15. Övriga frågor 
Översyn Samverkansavtalet som är ett kollektivavtal och då blir varje förbund 
kallat. Viktigt att man då har mandat att skriva på avtal, och styrelsen 
uppmanas kolla detta inom sitt förbund.  
 
Lärarförbundet har ansökt om att komma in i Saco. Saco har kongress i 
november då beslut om det skall tas.  
LR och Skolledarförbundet kommer att ha extra kongress om hur samverkan 
kan ske mellan förbunden. 
 
ÄVO rekryterar receptarier som tillhör Sveriges Farmaceutförbund, som är ett 
Sacoförbund. Vi får se om förbundet på sikt vill vara med i Sacorådet. 



 

Det finns en arbetsgrupp inom ÄVO som arbetar med vaccinationsfrågan. 
Erén Andersson sitter med där. 
 
Göteborg den 1 oktober 2021 
 
 
 
Eva Karlefjärd 
Sekreterare 
 
 
Justeras: 
 
 
 
Neda Sherafat    Erik Torstensson 
Sveriges Arkitekter   SRAT 
 
 
 


