
 

 

 

 
 

Protokoll fört vid Sacorådets ordinarie styrelsemöte 20210222 
 

Johanna Morgensterns Ordförande Närvarande 

Karin Sivertz Förste vice ordförande Närvarande 

Cecilia Warnholtz Andre vice ordförande Närvarande 

 Kassör  

Eva Karlefjärd  Frånvarande 

Jesper Lindeberg Akademikerförbundet SSR Närvarande 

Lisbeth Carlsson Fjällborg* Akademikerförbundet SSR Frånvarande 

Johan Westergren DIK Frånvarande 

Katarina Gunnarsson 
Strandberg* 

DIK Frånvarande 

Maria Knutsson Sveriges Arbetsterapeuter Närvarande 

Jessica Andersson* Sveriges Arbetsterapeuter Närvarande 

Katrin Pålsson Akavia Frånvarande 

Erén Andersson* Akavia Frånvarande 

Ingvar Johansson Fysioterapeuterna Frånvarande 

Peter Carlmark* Fysioterapeuterna Närvarande 

Lars Smith Lärarnas Riksförbund Närvarande 

Gunnar Valinder* Lärarnas Riksförbund Frånvarande 

Sara Zanders Naturvetarna Närvarande 

Mikael Finsberg * Naturvetarna Närvarande 

Neda Sherafat Sveriges Arkitekter Närvarande 

Hilda Lagström* Sveriges Arkitekter Frånvarande 

Martin Jonasson Sveriges Ingenjörer Närvarande 

Jörgen Persson* Sveriges Ingenjörer Närvarande 

Tove Gelin Sveriges Psykologförbund Närvarande från 
§ 10 

Henrietta Liljedal* Sveriges Psykologförbund Närvarande 

Thomas Johansson Sveriges Skolledarförbund Närvarande 

Maria Nicolai* Sveriges Skolledarförbund Frånvarande 

Erik Torstensson SRAT Närvarande från 
§ 15 

Vakant SRAT  

Vakant Sveriges Läkarförbund  

Vakant Sveriges Läkarförbund  

 

 



 

            Dagordning: 
  

1. Mötets öppnande 
Sacorådets nyvalda ordförande Johanna Morgensterns öppnade mötet och 
hälsade alla välkomna. 
 

2. Dagordningens godkännande 
Dagordningen godkändes med tillägg under övriga frågor 
 

3. Val av justerare 
Till att justera dagens protokoll valdes Jesper Lindeberg Akademikerförbundet 
SSR och Martin Jonason Sveriges Ingenjörer 
 

4. Föregående mötesprotokoll 
Inga synpunkter på föregående protokoll och detta läggs därmed till 
handlingarna. Protokoll från Sacorådets årsmöte är ännu inte klart för utskick. 
 

5. Presentation av styrelsens ledamöter 
Nya styrelsen presenterar sig 
 

6. Styrelsens konstituering (omedelbar justering) 
Styrelsen beslöt att utse följande funktionärer: 

 Sekreterare: Eva Karlefjärd 
 Kassör: Eva Karlefjärd 

Styrelsens Arbetsutskott: Ordförande Johanna Morgensterns, 1:e Vice 
Ordförande Karin Sivertz, 2:e Vice ordförande Cecilia Warnholtz samt 
sekreterare och kassör utgör AU under kommande verksamhetsår. 

 Attestant: Tomas Johansson Sveriges Skolledarförbund 
 

7. Val av firmatecknare; tre personer varav två i förening (omedelbar 
justering) 
Till firmatecknare utsågs Johanna Morgensterns, Eva Karlefjärd och Karin 
Sivertz. 
 

8. Anslagsäskande till Akademikeralliansen 
Anslagsäskandet utgår från Sacorådets verksamhetsplan, planen är ännu inte 
klar och äskande är ännu ej gjort, förslag behöver vara klart till nästa möte. 
Planen är att äska mindre pengar för det kommande året, då Sacorådet har 
pengar kvar från föregående verksamhetsår.  Förslaget är att planera för 
”ordinarie verksamhet” under hösten och äska pengar därefter. Planera 
ekonomin för att ha ett ekonomiskt utrymme som motsvarar tidigare år.  
Det framförs förslag från förbunden att förbunden inte behöver betala tälthyra 
på West Pride i år och att Sacorådet tex. har möjlighet att bekosta lunch för 
kursdeltagare. 

 
9. Samverkan 

Pågående LÖK:ar för samverkan är SF Hisingen där behov av en mindre 
revidering uppstått samt Äldre Vård o Omsorgsförvaltningen där LÖK ännu ej 
är färdigförhandlad. 
 
 



 

10. Från CSG, HR och Avtalsrådet  
Nya representanter är anmälda till arbetsgivaren se till protokollet bifogad 
lista. 

  
11. Övriga grupper (Referensgrupper) 

Genomgång och eventuell justering av representanter i partssammansatta 
referensgrupper. Lista bifogas protokollet. 
Referensgrupp för digitalisering behöver kompletteras med en ledamot. Ett 
aktivt arbete med nytt lönesystem står på agendan under den närmaste tiden. 
Jörgen Person, Katrin Pålsson kvarstår samt utökas med Martin Jonason 
och/eller Jesper Lindeberg efter kommunikation mellan dessa ledamöter om 
vem som ska ingå i gruppen för Saco. 
Ny referensgrupp kring omställningsprocessen. Eva Karlefjärd och Jesper 
Lindeberg är anmälda för Saco. 

 
12. Eventuella frågor CSG:s dagordning  

   Inga frågor med anledning av detta. 
 

13. Samtal med arbetsgivaren om nytt kollektivavtal avseende 
diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling 
Arbetet i en tidigare referensgrupp har bl.a. mynnat ut i att arbetsgivaren köpt 
in en utbildning kring utredningsmetodik. Vision har bjudit in till tvärfackligt 
möte inför eventuell diskussion med arbetsgivaren om konkretisering av 
lagstiftningen genom kollektivavtal, möte är inbokat 18/3 kl.11.00. Önskar 
förbunden vara med på detta möte, skicka ett mail till Johanna som då 
vidarebefordrar kallelsen.  
 
Viktigt att ha med sig att utgångspunkten för fortsatt förhandling är den 
svenska lagstiftningen och inte låsa det till en metod som bygger på annat 
lands lagstiftning. 
 

14. Finns behov av att se över rehabprocessen. Vilka förbund är 
intresserade av att delta i detta? 
Nya processen har medfört en ”hårdare” hållning från arbetsgivaren. De 
förbund som vill vara med i diskussionen skickar namn på kontaktperson 
senast om 2 veckor till Johanna. 
 

15. Omorganisation facknämnder 
Karin lämnade en kort information om att Kommunstyrelsen har beslutat att 
genomföra en övergång till fyra nämnder inom stadsbyggnadsområdet 
planeras vara klart till årsskiftet 2022/2023. SLK handlägger. Stående punkt 
på kommande möten. 
  

16. Vilket är Sacorådets kärnuppdrag? Vilket arbete skall Sacorådet 
driva under 2021?  
Varje förbund pratar med sina styrelser och återkommer skriftligt innan nästa 
styrelsemöte.  Mail till Johanna senast den 15 mars. Ha Covid-19 i åtanke . 
Vad kan Sacorådet göra, Hur når vi ut? Möte med samverkans representanter i 
fackförvaltningar. 
 
 



 

17. Träff med Marina Johansson (S)  
Träff med Jonas Attenius den 26/2, frågor skickas till Johanna. 
 Frågor som Saco lyfte vid mötet med Marina Johansson var: ekonomin inom 
Socialförvaltningarna, tystnadskultur, central styrning i staden samt 
omorganisation av facknämnder. 

 
18. Övriga arbetsmiljöfrågor 
- Arbetsgivaren har efterfrågat skyddsombud från Saco avseende chefer inom 

ÄVO, Saco har inte skyddsombud, då det är förbunden som utser. Om det inte 
finns skyddsombud för chefer så får ett huvudskyddsombud gå in, gärna 
någon som känner till verksamheten. 
 

19. Från förbunden 
   Inget utöver det som lyfts under övriga frågor 
 

20. Övriga frågor 
West Pride 27 september – 3 oktober 2021. Hålls inomhus, punkten tas upp 
igen nästa möte. 
 
Strategiska tjänster: En fråga att diskutera på Sacorådet, alla förbund tar med 
sig frågan för diskussion inom förbunden punkten tas upp igen på nästa 
styrelsemöte.  
 
Covid -19: Lägesbeskrivning: nya riktlinjer för skolområdet, stänga för 
klassrumsundervisning på högstadieskolor och gymnasier from 23/2 under 
V8, ordförandebeslut i nämnderna förväntas under dagen. 
 Behov av att stödja chefer på förvaltningarna. Arbetsgivaren vill återkomma 
när det gäller stöd utanför barngrupper. Hur hanterar Saco denna situation 
framåt, vi får lära oss att hantera frågan på lång sikt. Hur får vi en stabilitet 
och långsiktighet. Hur ser den centrala styrningen ut.  
 
Vårens styrelsemöten: 22/3, 26/4, 24/5 och 14/6 inbjudan skickas till nya      
styrelsen. 

   
 Ordföranden avslutade mötet och tackade för visat intresse. 
 
2021-02-22 
 
 
 
Karin Sivertz 
Sekreterare 
 
 
 
Martin Jonason    Jesper Lindeberg 
Justerare    Justerare 


