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Hej och välkommen åter. Vi hoppas att ni 
har haft en vilsam sommar och kunnat 
hämta kraft till höstens och vinterns 
arbete. 
För oss på kansliet blir det förändringar då 
Caroline Söderlind Löfdahl slutar sina 
uppdrag och fr o m 9/9 börjar arbeta på  
Grundskoleförvaltningen. Vår 1:e vice 
ordförande Karin Sivertz, Akavia kommer 
att ta över som ordförande fram till 
årsmötet i början av 2021 I dagsläget finns 
det ingen ersättare till kansliet som 
kommunombud. Vi har en dialog med 
valberedningen och styrelsen för att 
möjliggöra för en så stabil organisation 
som möjligt.  

Omorganisation i staden 
Snart startar rekrytering till 
Verksamhetschefer på förvaltningarna 
Funktionsstöd, och Äldre-vård och 
Omsorgsförvaltningen. Saco kommer att 
finnas med i urvalsprocessen samt 
dialogen inför beslut.  
 
Inom IFO så kommer beslut snart att tas 
att vi delar upp oss i 4 Interima FSG.  
 
Sacorådet kommer att höra av sig till de 
lokalfackliga i berörda förvaltningar för att 
avsluta de Sacoföreningar som finns och 
planera för nya.  
Därför vill vi även påminna dig som fått en 
länk om fortsatta fackliga uppdrag (SDF 
och SR) att besvara den så snart som 
möjligt. Den hjälper oss med inventering 
och kartläggning. 
 

Att tänka på: 
Nya organisation innebär nya 
skyddsområden/adresser. Varje förbund 
behöver se över och förbereda för detta 
under hösten.  

Covid 19 
På senaste styrelsemötet kom åter frågan 
upp om olikheterna hur förvaltningarna 
hanterar hemarbete, resor i tjänsten 
uppmaningar o möjligheter att arbeta mer 
flexibelt mm. 
Vi kommer att ta upp frågan på nästa CSG 
då vi anser att hanteringsordningen är allt 
för orättvis för våra medlemmar. Vi vill ha 
en Covid-säker arbetsmiljö, och vi skall 
inte själva behöva bekosta den.  
 

Hösten 2020 
V 43 är det arbetsmiljövecka och den 21:e 
oktober är det skyddsombudets dag. Som 
vanligt kommer vi från Saco att lotta ut x 
antal fruktkorgar och du kan anmäla din 
arbetsplats på det formulär som finns på 
hemsidan – klicka här /kalendariet  
Ditt förbund kan också nominera in 
kandidater till Årets skyddsombud som 
sedan Sacorådets AU utser. Mer 
information kommer till förbunden.  

Sacofesten 2020 
Utifrån det läge vi har med 
Coronapandemin och så många 
osäkerheter så beslutade styrelsen att 
ställa in årets Sacofest. Vi får ta nya tag 
2021 – hoppas vi alla! 
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