
 
 

 
 
Protokoll Sacorådets ordinarie styrelsemöte 20210118 
 

 

 
  
  
  

  
1. Mötets öppnande 

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar dagens möte öppnat 

 
2. Dagordningens godkännande 

Dagordningen godkänns med tillägg av en övrig fråga.  

Karin Sivertz 1:e vice ordförande  
Cecilia Warnholtz 2:e vice ordförande  
Johanna Morgensterns Kassör  
Eva Karlefjärd Sekreterare Till 11.00 
Magnus Lagström  Akademikerförbundet SSR  
Lisbeth Carlsson Fjällborg Akademikerförbundet SSR Frånvarande 
Johan Westergren DIK Frånvarande 
Katarina Gunnarsson 
Strandberg 

DIK Frånvarande 

Maria Knutsson Sveriges Arbetsterapeuter  
Jessica Andersson Sveriges Arbetsterapeuter  
Katrin Pålsson Akavia  
Anders Albihn Akavia Till 10.00 
Ingvar Johansson Fysioterapeuterna  
Peter Carlmark Fysioterapeuterna  
Lars Smith Lärarnas Riksförbund  
Gunnar Valinder Lärarnas Riksförbund Frånvarande 
Sara Zanders Naturvetarna  
Ros-Marie Landin Nilsen Naturvetarna Frånvarande 
Neda Sherafat Sveriges Arkitekter  
Hilda Lagström Sveriges Arkitekter Frånvarande 
Martin Jonason Sveriges Ingenjörer  
Jörgen Persson  Sveriges Ingenjörer Frånvarande 
Tove Gelin Sveriges Psykologförbund  
Henrietta Liljedal Sveriges Psykologförbund Frånvarande 
Tomas Johansson Sveriges Skolledarförbund  
Vakant Sveriges Skolledarförbund  
Erik Torstensson SRAT  
Vakant SRAT  
Vakant Sveriges Läkarförbund  



 
3. Val av justerare 

Katrin Pålsson, Akavia 
Neda Sherafat, Sveriges arkitekter 
 

4. Föregående mötesprotokoll 
Godkänns och läggs till handlingarna 

5. Genomgång av årsmöteshandlingar 
Det har inkommit en motion till årsmötet från Akavia om att Göra ett tillägg till 

stadgarna som innebär att årsmötet väljer kommunombud för en mandatperiod om 2 

år och följer val av ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande  

Sacos kommunombud önskar göra ett tillägg till motionen som handlar om 
processen av rekrytering av nytt kommunombud under verksamhetsåret.  
 
Styrelsen ställer sig bakom motionen att göra stadgeändringar inklusive 
komplettering som beskriver processen av fyllnadsval fram till årsmötet.  
 
Ekonomin under 2020 har inneburit ett plus på 80,0 tusen. Det beror på att vi 
ej kunnat haft olika aktiviteter med anledning av Coronaviruset.  
 
Verksamhetsberättelsen kommer att beskriva året som gått. Från styrelsen 
säger man sig vara väldigt nöjd med arbetet och hur 1:e vice ordförande har 
gjort ett fantastiskt bra arbete utifrån de förutsättningar som varit. Alla möten 
har varit digitala under större delen av året. Vi har saknat, förutom 
möjligheten att träffas, att få arbeta i mindre arbetsgrupper och fördjupningar 
i olika ämnen.  
 
Vi får en fråga om när årsmötet blir digitalt och det blir röstning? Hur röstar 
man? 
Man kan rösta via olika digitala system, vilket kommunombuden får i uppdrag 
att se över till årsmötet. Information kommer ut i god tid. 

 
6. Information Covid-19 

Inom ÄVO så har man inrättat ett extra FSG som hanterar Covid-frågorna.  
Vaccinsamordningen fungerar bra och det finns tillgång till skyddsutrustning.  
Det finns även riktlinjer som följs men ibland blir det otydligt då arbetsgivaren 
ändrar sig och t ex meddelar att medarbetare skall vara mer på plats än vad 
riktlinjerna säger.  

 
På Grundskoleförvaltningen ser riktlinjerna olika ut för elevhälsans personal – 
läkarförbundet och sjuksköterskor har vissa riktlinjer, psykologer och 
logopeder har andra riktlinjer. En fråga som skall tas upp på förvaltningens 
FSG. 
Förskoleförvaltningen har förbättrat sina Coronastrategier och gjort det bra i 
höst. Bland det viktigaste är att kommunicera ut varför de som kan, skall jobba 
hemifrån, nämligen för att de som måste jobba på plats skall skyddas.  
 
Bland lärarna på högstadiet är det större oro nu. Många, både elever och 
lärare, blev smittade i slutet av höstterminen. Arbetsgivaren är otydlig och nya 



riktlinjer presenteras varje vecka. På gymnasieskolan finns det bra rutiner. På 
Grundskolan är det beslutat om distansundervisning t o m 24/1.  
 
Från socialtjänstens område befarar man ett växande arbetsmiljöproblem bl a 
då det är svårt att få tid för reflektion när man arbetar ensam hemifrån med 
svåra ärenden.  

 
7. Samverkan 

Information NN 2021 
Arbetsgivaren har varit snabba och de flesta LSG o FSG är planerade. Vi har 
kunnat matcha det och har bemanning i de flesta samverkansgrupperna. På 
ÄVO har man inte blivit klara med LÖK ännu. 
 

8. Från CSG, HR och Avtalsrådet  
Inga möten att rapportera ifrån. 
 

9. Övriga grupper  

• Referensgrupp företagshälsovård, den arbetsgruppen är nu färdig och 
avslutad. Många av våra frågor har omhändertagits och det har varit en 
bra dialog.  

• Digitalisering – Inga möten. Nästa referensgrupp februari. 

• FÖS för Kulturskolan som skall in i grundskoleförvaltningar.  
En extern annons är beslutad för tjänsten som verksamhetschef och det 
är också beslutat att det blir ett LSG för hela kulturskolan 
  

10. Eventuella frågor CSG:s dagordning  
Ordförande informerar att Saco kommer lyfta en övrig fråga till CSG. Det 
handlar om de ekonomiska förutsättningarna för de nya Socialförvaltningarna 
och hur man från centralt håll har säkerställt att dessa är lika.  

 
11. Från förbunden 

Skolledarna lyfter den stora omorganisationen inom Grundskoleförvaltningen. 
Den är rörig och många rektorer ska söka om sina jobb, vilket skapar oro hos 
medarbetarna. Det har inte varit tydligt från arbetsgivaren under 
omorganisationen vilket också skapat oro bland medarbetarna. Det är även tal 
om att göra samma sak inom Förskoleförvaltningen och man kommer ha möte 
om detta under denna vecka.  

 LR stöttar Skolledarna i detta och den dåliga arbetsmiljö som detta skapar. 
Även SRAT håller med om detta och bekräftar att det inte funnits tid för dialog 
i Förskoleförvaltningen. 

 
12. Övriga frågor 

Naturvetarna ställer fråga då Sacoförening på Miljöförvaltningen har meddelat 
att man skjuter fram årsmötet och undrar om Sacorådet pratat något om detta 
att skjuta fram årsmöten. Katrin berättar att Intraservice ställt frågan till 
ordförande och Sacokommunombuden utifrån covid. Johanna bekräftar detta 
och berättar att GDPR ställer till med bekymmer kring hur årsmöten ska 
hållas, utifrån att Sacoförbunden inte godkänt att hantera varandras 
medlemmar. Det innebär att man i så fall endast kan bjuda in förtroendevalda 
till årsmötena. En idé som framkommer är att man på Intranätet informerar 
om att årsmöte skjuts upp samt ställer frågan om någon är emot detta. 



 
13. Avslut 

Ordförande avslutar mötet och tackar för visat intresse. 
 
 
Sekreterare 
 

 
Eva Karlefjärd 
 
 
 
Justerare 
 
 
 
Katrin Pålsson   Neda Sherafat 
Akavia   Sveriges Arkitekter 

 
 

 
 
  


