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Gott nytt fackligt år – ett historiskt år 
2020 är året som den stora 
omorganisationen skall förberedas så att 
vi som idag arbetar i en Stadsdel eller 
Social resursförvaltning fr o m den 1 
januari 2021 kommer att tillhöra någon av 
de 3 stora nya nämnderna, en befintlig 
fackförvaltning eller grund- eller 
förskoleförvaltningar.  
Det fackliga arbetet kommer naturligtvis att 
påverkas i och med att omorganisationen 
berör så många av våra Sacomedlemmar 
och vi behöver delta i den partssamverkan 
som vi kallas till.   
Samtidigt skall allt fungera som vanligt i 
stadsdelarna och våra fackförvaltningar, 
vilket gör att behovet av en stark lokal 
facklig kompetens består.  
Vi minskar således inte på vårt 
utbildningsprogram, utan erbjuder en 
grundkurs, ny som skyddsombud och 
handledning precis som vi gjort tidigare. 
Gå in på hemsidan och kolla vårens tider. 
 

Medlemsmöten i mars 
Med anledning av omorganisationen så 
bjuder vi in till ett fackligt möte för 
medlemmar i Sacoförbund som arbetar 
inom HR, ekonomi-, kansli-, 
kommunikation- eller 
utvecklingsavdelningar samt chefer i 
stadsdelar och socialresursförvaltning. 
Det blir 3 sådana tillfällen och de 
medlemmar som är berörda kommer att få 
en inbjudan från sitt förbund. 
 

Informationsmöten för dig som är 
samverkansrepresentant 
Vi ser redan nu det händer mycket i vår 
stad och bland våra medlemmar. 
Projektorganisationen kräver att flera 
chefer och andra strategiska tjänster 
behövs centralt. Det innebär tf-lösningar 
på flera uppdrag ute i staden. Samtidigt 
som budgetar stramas åt och flera 
verksamheter riskeras försvinna. Att då 
sitta i samverkan lokalt kan vara en 

utmaning. Därför vill vi bjuda in dig som 
sitter på samverkansuppdrag till ett 
informationsmöte där vi går igenom vad 
om är viktigt att tänka på i dessa tider. 
Inbjudan kommer snart via oss och på 
hemsidan.  

 

Årsmöte 2020 
Den 20 februari är det Sacorådets 

årsmöte. Kallade till årsmötet är av 

förbunden anmälda delegater, styrelsens 

ledamöter, ordinarie och ersättare, 

valberedning och revisorer.  

Vi har också bjudit in Seroj Ghazarian, 

utvecklingsledare i mänskliga rättigheter 

att hålla en föreläsning om ”Att arbeta i 

dempatibranchen” (demokrati+empatibranchen) 

 

Ny som skyddsombud 24 april 
För nya skyddsombud finns en halvdags 
utbildning 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. Första träffen är 
fullbokad men boka dig till nästa den 24 
april. Boka HÄR 
 

Facklig grundkurs 
Är fulltecknad. Ny kurs i höst. 
 

Studieresor 
De fackliga organisationerna har möjlighet 
att ge bidrag för att ni ska kunna 
genomföra en studieresa inom Europa. 
Bidraget ska täcka resor, boende samt 
uppehälle. Passa på att ansöka. 
Här hittar du mer information och 
ansökningsblanketter. 
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