
 

 
 

Protokoll fört på Sacorådets ordinarie styrelsemöte 221107 
 

Johanna Morgensterns Ordförande Närvarande 

Karin Sivertz Förste vice ordförande Närvarande 

Cecilia Warnholtz Andre vice ordförande Närvarande 

Eva Karlefjärd Sekreterare Närvarande 

Rolf Nilsson Kassör Närvarande 

Jesper Lindeberg Akademikerförbundet SSR Närvarande  
från 9.30 

Kristofer Astemo Akademikerförbundet SSR Frånvarande 

Carolina Dennisdotter DIK Närvarande 

Johan Westergren* DIK Frånvarande 

Maria Knutsson Sveriges Arbetsterapeuter Närvarande 

Jessica Andersson* Sveriges Arbetsterapeuter Frånvarande 

Katrin Pålsson Akavia Närvarande 

Erén Andersson* Akavia Närvarande 

Ingvar Johansson Fysioterapeuterna Närvarande 

Peter Carlmark* Fysioterapeuterna Frånvarande 

Lars Smith Lärarnas Riksförbund Närvarande 

Lars Utter* Lärarnas Riksförbund Frånvarande 

Katarina Johansson * Naturvetarna Närvarande 

Neda Sherafat Sveriges Arkitekter Frånvarande 

Jörgen Persson Sveriges Ingenjörer Frånvarande 

Stefan Wirtberg* Sveriges Ingenjörer Närvarande 

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  

Vakant Farmaceuterna  

Vakant Farmaceuterna  

Vakant SULF  

Vakant SULF  

 

 
  



 

  
1. Mötets öppnande 

Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet 
 

2. Dagordningens godkännande 
Mötet godkänner dagordningen med tillägg av två övriga frågor: 
Inspel till HR-referensgrupp samt tid för styrelsemöte i januari.  
  

3. Val av justerare 
Carolina Dennisdotter, DIK 
Maria Knutsson, Sveriges Arbetsterapeuter 
 

4. Föregående mötesprotokoll 
Läggs till handlingarna 

 
5. Samverkan 

Pågående LÖK:ar för samverkan.  
Inga pågående 
 
Hur gör vi med Lokala överenskommelser för de nya NOS-förvaltningarna? 
Dessa behöver skrivas i samband med att den nya organisationen går igång 
och vi skall börja samverka i de nya förvaltningarna vid årsskiftet.  
 
Dessa LÖKar blir tillfälliga eftersom nya behöver göras när det nya 
samverkansavtalet träder i kraft. Ordförande frågar Sacorådet om det är okej 
att det fortsatt är ordförande som skriver under LÖKar fram tills nytt 
samverkansavtal är klart? När nya samverkansavtalet är klart kommer 
förbunden att sitta med i arbetet med nya Lokala överenskommelser.  
 
Mötet beslutar enligt förslag.  

 
Översyn av samverkansavtalet 
Förhandlingarna fortsätter mellan Göteborgs stad och fackförbunden. 
Arbetsgivarens önskan är att bli klar i januari så att avtalet kan gå ut i tryck i 
april. Arbetsgivaren ser inte möjlighet att CSG kan vara skyddskommitté. 
 
Styrelsen önskar att vi formulerar vilka frågor vi tänker oss att CSG som 
skyddskommitté kan omhänderta. Detta för att förtydliga gentemot 
arbetsgivaren inför fortsatt förhandling. 
 
Beslut: Ordförande kallar till ett tvärfackligt möte med syfte att formulera ner 
vad vi tänker att CSG som skyddskommitté bör och kan göra.  

 
FÖS riskärenden 
Är satt på vänt. Vet ej om den blir av. 

 
 

6. Från CSG, HR, Avtalsrådet och ASG 
CSG 
Rapport från senaste CSG är utskickad.  

 



 

HR referensgrupp  
Fackliga har lyft frågan till HR- referensgrupp den 9 november om hur 
arbetsgivaren bemöter facket lokalt i förvaltningarna. Eva Karlefjärd har fått in 
en del synpunkter från förbunden via mejl. När vi diskuterar frågan under 
mötet kommer det upp en del nya tankar. En central fråga är att få tillräckligt 
med tid att utföra sitt fackliga uppdrag. Det är inte statiskt hur mycket tid man 
behöver utan det förändrar sig beroende på t ex om en förvaltning skall 
omorganiseras, det sker många chefsrekryteringar osv. Under dessa toppar 
räcker oftast tiden inte till. 
Vi är samstämmigt ganska nöjda med arbetsgivarens bemötande på en 
generell nivå, men ser problem när det är chefer som inte är intresserade av 
facklig samverkan eller prioritera en bra arbetsmiljö.  
 
Avtalsrådet 

 Inga möten 
  
 ASG 

På ASG har man diskuterat en del kring Arbetsförmedlingens förväntan och 
önskan att ArbVux skall kunna förmedla arbetskraft till olika 
utvecklingsprojekt i staden, men där Arb Vux brukare står ganska långt ifrån 
den typen av arbeten. 
Olika feriearbeten för skolungdom under loven har det också beslutats om. 
 

7. Övriga grupper (Referensgrupper) 
Referensgrupp för digitalisering.  
Man har lyft arbetsmiljöproblematiken för de medarbetare som arbetar med 
att avsluta gamla ärendehanteringssystem och gå in i det nya systemet 
Ciceron, och då framförallt i NOS-förvaltningarna där det är deadline vid 
årsskiftet. Sacorådet har lyft frågan på CSG och på respektive IFSG.  
Man har också diskuterat syftet med referensgrupp digitalisering. Det finns 
frågor som är verksamhetsspecifika, men berör flera förvaltningar och då skall 
frågan inte upp till referensgruppen, tycker arbetsgivaren. Det är enbart 
stadenövergripande system som kan diskuteras i gruppen.  
 
Ett nytt IT system med bättre löneverktyg så man kan göra lönekartläggning 
kopplat till diskrimineringslagen, är något som referensgruppen önskar få till.  
 

 
8. Eventuella frågor CSG:s dagordning 

Dagordning till nästa CSG har inte skickats ut än. 
 

9. Omorganisation facknämnder NOS2023 
Pågående dialog kring lokaler 
Alla medarbetare och chefer har fått veta sin organisatoriska placering, men 
inte sin fysiska placering. Under senaste SSG Lokaler meddelade Sacorådet att 
man inte kunde samverka frågan då vi inte fått svar på våra frågor och 
arbetsgivaren inte har gjort en tydlig behovsanalys. Det finns bekymmer kring 
sekretess, befintliga arbetsplatser, myndighetsutövning och mycket mer.  
Vad arbetsgivaren vill är att förvaltningarna skall arbeta aktivitetsbaserat i 
centrala lokaler.  



 

Arbetsgivaren beslutade att starta upp en mindre arbetsgrupp som skall 
diskutera vilket underlag som behövs för att gå vidare i processen.  
Sacorådets representanter i den gruppen är Johanna Morgensterns och Malin 
Michaelsson, Sveriges Arkitekter. 
 
 

10. Årsmöte 2023 
Årsmötet blir den 9 februari 2023.  
Många viktiga poster som blir tomma, alla förbund måste hjälpas åt. Se mail 
från valberedningen, nomineringar till valberedningen senast 30 
november! 
 
Vem kan nominera vem till Sacorådets funktioner? 
Förbunden kan bara nominera dem som är förtroendevalda för det egna 
förbundet.  

 
Fastställande av antal medlemmar och delegater per förbund 
Mötet beslutar enligt redovisade förslag.  
 
Då Lärarnas riksförbund inte finns efter årsskiftet har förbundet talan fram till 
frågan om styrelsens ansvarsfrihet. När dagordningen sedan kommer in på 
framåtsyftande frågor som berör verksamhetsåret 2023 kan LR´s delegater 
inte delta. 
 
Översyn av stadgar  
Förslag att Göteborgs stads bolag tas bort i texten då vi inte agerar där. Samt 
att vi ändrar där det står ”Saco” till ”Sacoråd”.  
Beslut enligt förslag. 
 
Förslag att ändra så att våra Sacoföreningar istället blir lokala Sacoråd. Så gör 
man i Stockholm och Malmö idag. 
 
Styrelsen önskar mer information kring hur detta praktiskt ska gå till.  
Ordförande tar kontakt med Malmö stad och återkommer via mail till 
styrelsen.  
 

11. Kriget i Ukraina 
Socialförvaltning sydväst har huvudansvaret att det skall finnas boende till 
flyktingar från krigets Ukraina.  
 

12. Övriga arbetsmiljöfrågor 
Inga ärenden. 
 

13. Från förbunden 
Inga ärenden. 
 

14. Övriga frågor 
Datum för styrelsemöte i januari 2023 

 Beslut: 16/1 2023 
 

 



 

Sacorådsdagarna 25-26/10 
Kommunombuden har varit på Sacorådsdagar där vi möter andra 
Sacorådsrepresentanter från kommuner och landsting.  
Vi hade en del grupparbeten kring olika utmaningar i vårt fackliga uppdrag, 
samt föreläsningar från Omställningsfonden och Sunt Arbetsliv.  
 
Göteborg den 10 november 2022 
 
 
Eva Karlefjärd 
Sekreterare 
 
 
Justeras: 
 
 
Carolina Dennisdotter  Maria Knutsson 
DIK    Sveriges Arbetsterapeuter  


