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Välkommen hösten 2021  
Vi hoppas att ni alla har haft en vilsam och fin 
sommar. Sacorådet har hunnit ha en 
Upptaktsdag och sitt första styrelsemöte efter 
sommaren. På Upptaktsdagen 
var Leilla Bezazzi, ombudsman för Sveriges 
ingenjörer, inbjuden som föreläsare. Hon 
pratade om det gränslösa arbetet och spanade 
in i framtiden om hemarbete, 
distansarbete och kontorsarbete. Hon var 
övertygad om att vi kommer se en annan 
kontorsarbetsmiljö efter pandemin och att det 
kommer bli annorlunda med resor i tjänsten 
när vi nu vant oss vid digitala möten.   
  

På gång i övrigt  
Ny organisation stadsutveckling - NOS2023  
Den utredning som legat till grund för 
beslutet om en ny organisation för 
stadsutveckling revideras samt 
kompletteras och skall upp i KS för beslut 
i slutet av oktober. Därefter vet vi mer vad som 
händer och hur vi ska planera vårt 
arbete framåt. Inom Saco har vi startat en 
arbetsgrupp med lokalfackliga representanter 
från berörda förvaltningar.   
Genomförandefasen kommer  
troligtvis igång efter årsskiftet och berör ca 
2000 medarbetare i stadens tekniska 
förvaltningar.   
  
Skyddsombudets dag och Årets 
Skyddsombud  
kommer att uppmärksammas under vecka 
43 då det 
är arbetsmiljöveckan. Sacorådet kommer 
att anordna utlottning av fruktkorgar till 
skyddsombud och vi kommer utse Årets 
skyddsombud, två personer som nomineras av 
sina förbund till Sacorådet.   
Till utlottning av fruktkorg kan ni som är 
skyddsombud anmäla din arbetsplats. Mer info 
finns att läsa på  hemsidan 

  

Covid 19  
Det börjar närma sig den 29 september 
då FHM släpper på restriktionerna gällande 
hemarbete. Viktigt är dock att komma ihåg att 
vi fortfarande har en pågående pandemi och 
att återgången till arbetsplatsen ska ske 
successivt utifrån en planering som ska 
riskbedömas. Vi har haft en dialog med 
arbetsgivaren och riktlinjer kring återgång till 

arbetsplatsen har samverkats på CSG i maj 
2021. Arbetsgivaren har skickat ut ett 
stödmaterial till alla HR-chefer, vilket skall 
diskuteras på förvaltningsnivå. I slutändan är 
det varje enhetschef som efter dialog med sina 
medarbetare och skyddsombud tar beslut om 
hur det skall se ut på enhetsnivå utifrån 
de stadenövergripande rekommendationer 
som finns.   
Ni kan läsa om detta på intranätet: Länk  

  
Styrelsen – Sacorådet är igång och vi ses, 
fortsatt digitalt, en gång i månaden. Det har 
skett några ändringar gällande vilka som sitter 
i Sacorådet och all info finns på hemsidan där 
du också kan läsa protokollen.   
Hemsida  

  

  
Sacokansliet har förstärkts 
med ett Sacokommunombud på 50 %. Det är 
Rolf Nilsson som har fått uppdraget. Han har 
sin hemvist inom Grundskoleförvaltningen och 
tillhör Lärarnas Riksförbund.  

Sacorådets kommunombud 
 

Johanna Morgensterns, 031-36 
66533  

Rolf Nilsson, 076 6977021 

 Eva Karlefjärd, 031-367 9191 
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