
 

 

 

 
 

Protokoll fört vid Sacorådets ordinarie styrelsemöte 220321 
 

Johanna Morgensterns Ordförande Närvarande 

Karin Sivertz Förste vice ordförande Närvarande 

Cecilia Warnholtz Andre vice ordförande Frånvarande 

Eva Karlefjärd Sekreterare Närvarande 

Rolf Nilsson Kassör Närvarande 

Jesper Lindeberg Akademikerförbundet SSR Frånvarande 

Daniel Goncalves Ling* Akademikerförbundet SSR Frånvarande 

Carolina Dennisdotter DIK Närvarande 

Johan Westergren* 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 

Peter Carlmark* Fysioterapeuterna Närvarande 

Lars Smith Lärarnas Riksförbund Närvarande 

Lars Utter* Lärarnas Riksförbund Närvarande 

Henrik Ragneskog Naturvetarna Närvarande 

Katarina Johansson * Naturvetarna Frånvarande 

Neda Sherafat Sveriges Arkitekter Frånvarande 

Martin Norvenius* Sveriges Arkitekter Närvarande 

Jörgen Persson Sveriges Ingenjörer Närvarande  
till 11.00 

Stefan Wirtberg* Sveriges Ingenjörer Frånvarande 

Katarina Rick Ericson Sveriges Psykologförbund Närvarande 

Anette Ingridsdotter 
Schwartz * 

Sveriges Psykologförbund Frånvarande 

Anders Ehlén Sveriges Skolledarförbund Närvarande 

Anders Wallin* Sveriges Skolledarförbund Frånvarande 

Erik Torstensson SRAT Närvarande 

Vakant SRAT  

Vakant Sveriges Läkarförbund  

Vakant Sveriges Läkarförbund  

 
 

 



 

 
  

1. Mötets öppnande 
Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet 
 

2. Dagordningens godkännande 
Dagordningen godkänns med två övriga frågor från Akademikerförbundet 
SSR; en om BAS -värderingar samt en om aktiviteter utifrån kriget i Ukraina.   
 

3. Val av justerare 
Jessica Andersson, Sveriges arbetsterapeuter 
Anders Ehlén, Sveriges Skolledare 
 

4. Föregående mötesprotokoll 
Gås igenom och läggs till handlingarna. 
 

5. Nytt förbund till Sacorådet 
Sveriges Farmaceuter samt Sulf har medlemmar i Göteborgs stad och tillhör 
Akademikeralliansen. Vår ordförande har varit i kontakt med båda förbunden 
och det finns intresse att gå med i Sacorådet. Farmaceuterna har kommit med 
en formell ansökan. 
 
Beslut: att Sveriges Farmaceuter får en plats i Sacorådet. 

 
6. Samverkan 

Pågående LÖK:ar för samverkan.  
LÖK Grundskoleförvaltningen: 
Arbetsgivaren önskar avvakta tills översynen av hela samverkansavtalet är 
klar.  
LÖK Lokalförvaltningen. 
Vi upplever att arbetsgivaren blivit något bättre i samverkan efter de tvister vi 
haft med förvaltningen. Ingen ny LÖK planeras 
 
I vems namn talar vi – diskussion. 
Lärarförbundet tillhör nu Saco och kommer under året ha en diskussion med 
övriga lärarförbund – dvs Lärarnas riksförbund samt Skolledarförbundet hur 
en gemensam lärarorganisation skall se ut.  
 
Lärarförbundet i Göteborg är inte med i Sacorådet.  
 
I samverkan ser vi ett behov av att uttala oss utifrån Sacorådet – dvs de nu 14 
förbund som är organiserade i staden. 
 
Hur skall vi då skriva på protokollen när vi justerar? 
Förslagsvis:  
Saco/Sacorådet 
Saco/Lärarförbundet 
 
Mötet önskar att AU tar en diskussion till med Lärarförbundet innan vi ändrar 
hur vi justerar.  
 



 

FÖS utifrån projekt STADIG. 
På Intraservice arbetar man med många verksamhetsspecifika system och 
arbetsgivaren vill nu placera ut vissa av dessa uppdrag på respektive 
förvaltningar där de mest verkar.  
Arbetsgivaren kommer att bilda en FÖS med Intraservice, tre av 
Socialförvaltningarna, ÄVO och Förvaltningen för funktionsstöd.  
 
Akavia, Akademikerförbundet SSR samt Sveriges Ingenjörer är intresserade av 
att vara med.  
 

7. Från CSG, HR, Avtalsrådet och ASG 
Avtalsrådet har möte den här veckan för att återigen diskutera SKR:s 
rekommendation hur mandatfördelningen ska se ut i samverkan under året. 
 
Från CSG berättar ordförande att det pågår en dialog kring tystnadskulturen i 
staden. Det skall samverkas vid nästa möte. 
Otillåten påverkan och tystnadskultur är tätt kopplad till varandra anser vi.  
 
NOS2023 skall ha en halvdags Workshop 22 mars. Återkoppling av det arbetet 
till nästa möte.  
 
Ändring av flexregistrering.  
Från mars blir det med automatik minus 8 timmar om man glömmer flexa in 
och ut. Saco tog upp det på senaste CSG och arbetsgivaren skall återkomma 
med mer information till nästa CSG. Vad vi vet nu är att ändringen är 
uppskjuten en månad.  
 
HR – referensgrupp har sitt nästa möte den 6 april.  
 

8. Övriga grupper (Referensgrupper) 
Två nya uppdrag har kommit till Stadsledningskontoret. Det handlar om 
förfrågningsunderlag samt reviderade riktlinjer för hemtjänsten. 
 
Akademikerförbundet SSR önskar vara med i referensgruppen. Övriga 
intresserade förbund får återkomma till ordförande.  
 
Referensgrupp Digitalisering 
Möte nästa vecka.  

 
9. Eventuella frågor CSG:s dagordning  

Se punkt 7 
 

10. Omorganisation facknämnder NOS2023 
På tisdag är det en Workshop för de nya direktörerna och fackliga 
representanter. Syftet med mötet är att få en introduktion om varför IFSG 
inrättas, samt hur vi skall arbeta framåt.  
 
Lunchträffar och/eller frukostträffar för förtroendevalda som är berörda av 
NOS2023 planeras till maj månad. 
 

 



 

11. West Pride 2022 
Alla våra förbund är för att Sacorådet är med på West Pride 2022 men 
förbunden har olika förutsättningar att kunna delta aktivt i förarbetet och 
deltagande i montern. Sacorådet har bokat en monter för 12.000:- 
LR och SSR kan ta en större kostnad. Det är bra om varje förbund kan kolla 
inom förbundet hur mycket de kan bidra med ekonomiskt.  
 
Vi har bildat en arbetsgrupp där representanter från – DIK, 
Akademikerförbundet SSR o SRAT är med. Det finns plats för fler. 
 
Angående Pridetåget så tas inget beslut idag. Arbetsgruppen får i uppgift att 
kolla lite mer hur Pridetåget skall genomföras.  

 
12. Covid-19 

Vi tar bort punkten som återkommande fr o m nu.  
 

13. Kriget i Ukraina 
Park och Natur och Idrott och förening har fått frågor om man vill arbeta med 
att förbereda för boende, vilket man gör. Bemanning till boende löser 
frivilligorganisationer tills vidare.  
 
En fråga kom från Akademikerförbundet SSR om man som fackförbund vill 
vara med i demonstrationståg den 2 april som planeras av organisationen 
Stand with Ukraine. Ordförande återkommer med mer information.  
 

14. Övriga arbetsmiljöfrågor 
Vad kallar vi olika fackligt förtroendevalda i respektive förbund? Det ser lite 
olika ut. Några exempel:  
Förtroendevald oavsett vilket uppdrag man har.  
Förtroendevald som lokalt ombud och/eller skyddsombud. 
Förtroendeman.  
Lokalt ombud då man inte är skyddsombud. Lokalförhandlare var också en 
benämning.  
Mötet ger Sacos kommunombud i uppdrag att kolla vidare och till nästa möte 
ge en rekommendation.  
 
Frågan om HSO tas upp med koppling till IA-systemet. Våra skyddsområden 
stämmer inte med arbetsgivarens organisation och fler av oss har inte den 
tittbehörighet som man skall ha. Vår rekommendation är att ta det med HR i 
respektive förvaltning. 

 
15. Från förbunden 

Från Akavia.  
Hur får vi fler förtroendevalda till att sitta i samverkansgrupper? 
En uppmaning till förbunden är när ni har medlemsmöten också prata om 
Sacoföreningen och hur samverkan ser ut. 

 
Sveriges Skolledarförbund kommer att boka ett möte på Gamlestads Torg och 
träffa medlemmar där. Om fler förbund vill följa med och göra gemensam sak 
skicka mejl till Anders Ehlén. Sveriges Ingenjörer och DIK anmäler intresse 
under mötet.  



 

 
Vecka 38 är det en ny Akademikervecka och en önskan är att vi planerar för 
aktiviteter då. 
 
Från Akademikerförbundet SSR  
Arbetsgivaren gör ibland ändring av BAS-värdering i anställningsavtalet utan 
att MBL-förhandla när man ändrar en basvärdering uppåt. Man gör heller 
ingen översyn av lönen.   
SSR vill gärna ha en förhandling med arbetsgivaren om detta. 
De förbund som vill vara med kontaktar Jesper Lindeberg under veckan. 
 

16. Övriga frågor 
Hur jobbar vi vidare med GDPR? 
Hur får vi kontakt med andra Sacoförbunds medlemmar när Sacoföreningen 
skall ha årsmöte på t ex Lokalförvaltningen där sex sacoförbund finns 
representerade. GDPR försvårar för oss.  
 
Arbetsgruppen bestående av Henrik Ragneskog, Jörgen Persson och Katrin 
Pålsson har haft ett möte med Akadmikeralliansens representant i Stockholm. 
Man har också haft en dialog med Sacos dataskyddsombud.  
En väg är att de lokala Sacoföreningarnas styrelserepresentanter har sitt 
förbunds medlemmar i en mapp som man kan skicka ut facklig information 
till. Det krävs att alla förbund är representerade i styrelsen samt att förbundet 
godkänner att lokalfackliga hanterar medlemslistor.  

 
Som facklig förtroendeman omfattas man inte av offentlighetsprincipen vilket 
gör att arbetsgivare inte kan gå in och kolla våra mejl hur som helst. 
Arbetsgivaren skall ställa frågan till facklig förtroendeman om vilka mejl som 
är fackliga. Har du inte en Sacomejladress så skriv gärna Fackligt mejl i 
rubriken när du skickar ut något.  
 
Finns det möjlighet att kommunombuden kan sammanfatta och skriva något 
som hjälper förbunden att prata vidare med sina respektive förbund? 
Kommunombuden kollar på det och återkommer. 
 
 
 
Göteborg den 24 mars 2022 
 
 
Eva Karlefjärd  
Sekreterare 
 
 
Justeras: 
 
 
Anders Ehlén   Jessica Andersson 
Sveriges Skolledarförbund  Sveriges Arbetsterapeuter 


