
 

Sacorådet informerar 
Extrablad med anledning av Covid-19 

 
 

Covid-19 
Med våren runt knuten är vi i en situation 
som ingen av oss kunnat förutspå. Covid-
19 har medfört och kommer medföra 
omfattande konsekvenser för oss på 
många sätt. 
 
Sacorådet håller sig naturligtvis 
uppdaterade och följer de riktlinjer som 
staden och Folkhälsomyndigheten ger. 
 
Vi har ställt in några informationsträffar, 
utbildningsuppföljningar och styrelsemötet 
i mars. Situationen ställer högre krav på 
digitala lösningar både för oss och 
arbetsgivaren. 
 
Sacorådets kommunombud har träffat 
arbetsgivaren på CSG, Avtalsråd och HR-
referensgrupp. På alla dessa möten har vi 
haft en tidig dialog om läget i Göteborgs 
stad gällande virusets framfart. Frågan 
som nu är högaktuell är arbetsgivarens 
önskan att snabbt flytta medarbetare till 
annan enhet/verksamhet vid personalbrist. 
Dyker frågor om detta upp på era 
arbetsplatser; be arbetsgivaren att 
kontakta berörda förbund. Detta är inte en 
fråga för partssamverkan.  
 
I våra förvaltningar görs lokala 
riskbedömningar och uppföljningar av det 
aktuella läget med anledning av Covid-19. 
Det är framförallt den aktuella bemanning 
man måste ha koll på så man inte står 
utan personal. 
 
På intranätet finns arbetsgivarens interna 
information till medarbetarna om covid-19. 
Det är mycket viktigt att vi alla, via denna 
sida, håller oss uppdaterade om rådande 
läge. 
 
Tips på bra sida:  
Krisinformation 
 
 
 

Bemanningsenheterna rekryterar nu 
mycket timpersonal. Tipsa gärna de som 
önskar få uppdrag.  
Länk till Bemanningsenheterna 
 
Röda korset samordnar volontärsarbete. 
Vill du hjälpa till eller vet du någon som 
behöver hjälp, ta kontakt med 
Röda korset 
 
Nämndorganisationen 
Förra veckan hölls ett första möte mellan 
arbetsgivaren och de fackliga 
organisationerna i de nya interima FSG. 
Syftet med mötet var att diskutera vilka 
frågor som kommer att bli aktuella för 
samverkan och hur ofta man skall träffas. 
Fler möten för interima FSG är inbokade 
under våren.  
 
Sacorådet kommer att bjuda in till olika 
utbildningar och informationer men minska 
på antal deltagare och inte sitta i små rum.  
 

Ny som skyddsombud 24 april 
För nya skyddsombud finns en 
halvdagsutbildning som ger de 
grundläggande kunskaperna om lagar och 
skyddsarbetet i praktiken. Om ni har nya 
skyddsombud som inte gått någon 
utbildning än så tipsa dem om denna 
möjlighet. Boka in den 24 april HÄR 
 
Handledning, för dig som arbetar 
lokalfackligt, erbjuder vi en gång till under 
våren den 9/5. Bokas via hemsidan.  
 
Det är vår och snart Påsk. Njut av solen, 
frisk luft och ha hopp! Skicka gärna tips på 
aktiviteter och stöd som ni ger eller får i er 
i förvaltning. Vi sprider gärna vidare goda 
exempel.  

 
Sacorådets kommunombud 
Caroline Söderlind Löfdahl, Ordförande  
0703 1490 42 
Johanna Morgensterns,  031-366 6533 
Eva Karlefjärd, 031-367 9191 

https://www.krisinformation.se/
https://goteborg.se/wps/myportal/start/jobb/jobba-som-vikarie/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziTYzcDQy9TAy9Dcw9LAwc_dwMjVwDQowNDMz1wwkpiAJKG-AAjgb6BbmhigDSOPkA/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://goteborg.se/wps/myportal/start/kommun-o-politik/samhallsskydd-och-beredskap/goteborgs-stads-information-om-covid-19/vill-du-hjalpa-till/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zifS0s3D083A0C3I0cXQ0CDd2M3IwMPI1Nggz1wwkpiAJKG-AAjgb6BbmhigDQzykM/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://www.saco.se/lokala-webbplatser/sacoradet-vid-goteborgs-stad/Kalendarium/2020/utbildningar/facklig-handledning/
mailto:caroline.lofdahl@saco.goteborg.se
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