
 

 
 

Protokoll fört vid Sacorådets ordinarie styrelsemöte 221205 
 

Johanna Morgensterns Ordförande Närvarande 

Karin Sivertz Förste vice ordförande Närvarande 

Cecilia Warnholtz Andre vice ordförande Frånvarande 

Eva Karlefjärd Sekreterare Närvarande 

Rolf Nilsson Kassör Frånvarande 

Jesper Lindeberg Akademikerförbundet SSR Frånvarande 

Kristofer Astemo 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 

Erén Andersson* Akavia Närvarande 

Ingvar Johansson Fysioterapeuterna Närvarande 

Peter Carlmark* Fysioterapeuterna Närvarande 

Lars Smith Lärarnas Riksförbund Närvarande 

Lars Utter* Lärarnas Riksförbund Frånvarande 

Vakant Naturvetarna  

Katarina Johansson * Naturvetarna Närvarande 

Neda Sherafat Sveriges Arkitekter Närvarande 

Vakant* Sveriges Arkitekter  

Jörgen Persson Sveriges Ingenjörer Närvarande 

Stefan Wirtberg* Sveriges Ingenjörer Frånvarande 

Katarina Rick Ericson Sveriges Psykologförbund Frånvarande 

Anette Ingridsdotter 
Schwartz * 

Sveriges Psykologförbund Frånvarande 

Anders Ehlén Sveriges Skolledarförbund Närvarande 

Anders Wallin* Sveriges Skolledarförbund Frånvarande 

Erik Torstensson SRAT Frånvarande 

Vakant SRAT  

Vakant Sveriges Läkarförbund  

Vakant Sveriges Läkarförbund  

Vakant Farmaceuterna  

Vakant Farmaceuterna  

Vakant SULF  

Vakant SULF  

 

 



 

 
1. Mötets öppnande 

 
2. Dagordningens godkännande 
 Dagordningen godkänns med två övriga frågor: 
 Finns LR med fram tills årsmötet? 

 Är styrelsen okej med att skrivelsen som gått till AMV också skickas till 
arbetsgivaren? 

 
3. Val av justerare 

Jessica Andersson, Sveriges Arbetsterapeuter 
Peter Carlmark, Fysioterapeuterna 
 

4. Föregående mötesprotokoll 
Läggs till handlingarna 

 
5. Samverkan 

Pågående LÖK:ar för samverkan.  
 
Kulturförvaltningen önskar göra en förändring i samverkansstrukturen och slå 
ihop 2 LSG till ett. Det handlar STAB, ekonomi och HR avdelningarna som  
har flyttat och sitter på gemensam adress. Arbetsgivaren har haft dialog med 
de fackliga parterna och alla är överens om att förändringen är bra, med tillägg 
om att lägga till en utvärdering efter drygt ett halvår.  
Ordförande skickar ut förslaget till styrelsen och eventeuella synpunkter skall 
återkopplas senast den 12 december.  

 
NOS- projekten träffas den 13/12 för en första inledande överläggning 
angående lokala överenskommelser för de nya förvaltningarna.  

 
Översyn av samverkansavtalet.  
Dialogen fortsätter och det börjar gå framåt. Nästa möte är satt till januari 
nästa år. I eftermiddag kommer Sacorådsförbunden ha möte för att prata ihop 
sig. 
 
Personalrepresentanter Grundskolenämnden 
Med anledning av att Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet tillsammans 
bildar Sveriges Lärare från årsskiftet har frågan väckts kring 
personalrepresentanter i Grundskolenämnden.  
Det finn tre platser att besätta av personalrepresentanter enligt 
kommunallagen. Det blir en ny nämnd och nya personalrepresentanter skall 
utses och intresse finns från fyra organisationer, Kommunal, Vision, Sveriges 
lärare och Sacorådet (Sv Skolledare). Då Sacorådet har en stor bredd av 
medlemmar inom Grundskoleförvaltningen så är det önskvärt att vi tar en av 
platserna.  
Dialogen med övriga intresserade fortsätter. 

 
6. Från CSG, HR, Avtalsrådet och ASG 

CSG  
Vid CSG den 1 december var rutin för uppföljning av SAM uppe för samverkan. 
Fackliga har flertalet gånger ställt frågan till arbetsgivaren varför vi inte har 



 

fått vara delaktiga i framtagandet av rutinen. Vid CSG framkom att några 
tillägg skulle göras varför fackliga ansåg att samverkan inte kunde fullgöras. 
Det blev istället en överenskommelse om samverkan den 2 december kl 15.00 
efter att arbetsgivaren justerat rutinen och skickat ut den till fackliga för 
påsyn. Sacorådet valde att se samverkan som ej fullgjord, utifrån att vi anser 
att denna typ av rutin ska samverkas i skyddskommitté. 
 
HR referensgrupp 
Vid senaste möte sköts frågan om ID-handling och digital underskrift till 
denna veckas möte. Sacorådet har också anmält in en fråga kring 
rekryteringsprocessen. 
 
Avtalsrådet – inget möte  

 
ASG – inget möte 
 

7. Övriga grupper (Referensgrupper) 
Referensgrupp för digitalisering – inget möte 
 

8. Eventuella frågor CSG:s dagordning 
Ingen dagordning utskickad än, eftersom nästa CSG är den 15 december. 

 
9. Omorganisation facknämnder NOS2023 

Pågående dialog kring lokaler 
Arbetsgivaren lyfte lokalfrågan tidigare i höstas för dialog och samverkan, men 
eftersom det enda underlag som då tagits fram handlade om antal kvm per 
medarbetare i de tilltänkta lokalerna bromsade fackliga processen och krävde 
ett mer omfattande underlag. Nu har arbetsgivaren tagit fram ett betydligt 
större underlag och samverkan kommer ske den 12 och/eller 13 december.  
 

10. Årsmöte 9 februari 2023 
Årsmötet blir den 9 februari 2023. Viktiga datum (se bifogat dokument)  
Elyseum är bokat och klart samt att vi planerar för catering av mat. 
Vi tar gärna emot tips på föreläsare. Stressmedicin har bra föreläsare som 
Lärarnas riksförbund tipsar om.  
 
Det finns några oklarheter om Lärarnas Riksförbunds representation i 
Sacorådet efter årsskiftet och fram till årsmötet. Vi har bl a ett styrelsemöte 
inplanerat i januari och förbundet upphör vid årsskiftet. Bokslutsåret är ett 
kalenderår men ett verksamhetsår räknas mellan årsmötena. Sacorådet är 
eniga om att de representanter från LR som finns i Sacorådet är välkomna att 
delta fram till årsmötet. LR återkommer med besked efter samtal med 
Lärarförbundet. 
 
Ekonomi 
Sacorådet har en god ekonomi och årets bokslut är i princip +/- 0  

 
Översyn av stadgar. Ordförande visar alla ändringar i stadgarna där ”Saco” 
ändras till ”Sacorådet” samt att bolagen tas bort. Bra om styrelsen tittar över 
förslaget noga tills vi tar beslut vid nästa styrelsemöte. 
 



 

Vi behöver vänta tills Sveriges lärare organiserar sig, för att sedan fortsätta 
dialogen hur vi skall samarbeta på bästa sätt.   
 
Fortsatt diskussion om Sacoföreningar ska bli lokala Sacoråd. 
Ordförande har pratat med Malmö Stad som har lokala sacoråd. Där är man 
inte helt strikt i vilka som sitter i de lokala råden utan det kan vara fler platser 
per förbund. Det är viktigt att värna om det fackliga engagemanget. 
 
Att det skall heta lokala Sacoråd är något som Akademikeralliansen och 
Akademikerförbundet SSR har varit överens om över tid, och det känns 
angeläget för oss att värna om överenskommelser som vi har. Ordförande har 
skrivit ett nytt förslag på stadgar utifrån detta, vilket skickas ut efter dagens 
möte. Samtliga förbund måste titta på detta förslag och komma med 
synpunkter snarast möjligt. Vid styrelsemötet den 16 januari klubbar vi vilka 
stadgar som ska tas upp på årsmötet. 
 
När nya stadgar är tagna på Sacorådets årsmöte behövs en översyn av 
stadgarna för de lokala sacoråden. Det kommer Sacorådens kommunombud 
att förbereda och sedan hjälpa till i de förvaltningar som önskar. Vi kan också 
hjälpa till med årsmöten och övrig information som behövs.  
En fördel med att kalla det lokala sacoråd är att det blir mer formellt och 
tydligare med förtroendeuppdraget.  

 
11. Kriget i Ukraina 

Inget att informera 
 

12. Övriga arbetsmiljöfrågor 
Arbetsmiljöverkets inspektion av staden kommer att ske den 16 december. 
Inspektören har frågat om fackliga kan skicka sin skrivelse även till 
arebtsgivaren, så att även de får ta del av materialet.  
Är styrelsen okej med att skrivelsen som gått till AMV också skickas till 
arbetsgivaren?  
Beslut: Ja. Vi skickar den till HR-direktören.  
 
 

13. Från förbunden 
Inga frågor.  
 

14. Övriga frågor 
1) Utvärdering av grundkursen, samt diskussion om framtida upplägg. 

Efter diskussinen i smågrupp så kom vi fram till att 
 

• Grundkursen är en viktig grund för nya fackligt förtroendevalda 

• Ha en tydlig fokus på Samverkan Göteborg 

• LAS/AB är bra att ha som grund 

• Utveckla OSA-kapitel  

• En gemensam bas är viktigt ur ett arbetsmiljöperspektiv  

• Fyra dagar är bra  
 



 

Många förbund har egna utbildningar men det är bra med egna lokala 
utbildnignar på plats.  
 
Behåll Ny som Skyddsombud och Ny i Samverkan 
 
Vårens grundkurs får bli lik den vi har nu, men vi fortsätter också 
diskussionen kring hur kursen ska se ut framöver. 
 
 

2) Fråga från Sacoföreningen på Lokalförvaltningen om att stödja film om 
minskad energianvändning och arbetsmiljö. 
 
Styrelsen tycker att det är ett arbetsgivarmaterial i första hand.  
 
Ett sista ord från Lars Smith Lärarnas Riksförbund. Lars tackar oss alla och är 
glad över vårt unika samarbete över tid i Sacorådet och i det lokala 
Sacorådsarbetet. Vi tackar Lars för hans engagemang och all facklig kunskap 
som han så gärna delat med sig av.  
 
Göteborg den 6 december 2022   
 
 
Eva Karlefjärd 
Sekreterare 
 
Justeras: 
 
 
Jessica Andersson    Peter Carlmark 
Sveriges Arbetsterapeuter   Fysioterapeuterna 

 


