
 

Sacorådet informerar 
 

Sommaren 2020  
 

 
Vi är inne i sommar och semestertider och 
det är sol och bad som gäller för vissa 
medan andra får vänta lite till. Här kommer 
en sommarhälsning från oss på 
Sacorådet. 
 

Ordförande mot nya 
uppdrag…  
Efter fyra år på Sacorådet, varav två som 
ordförande, kommer jag att lämna mitt 
uppdrag i september. Det har varit väldigt 
roligt och givande att få arbeta med er på 
olika sätt. Ert engagemang för era 
kollegors möjlighet till medbestämmande 
och en god arbetsmiljö är inspirerande. I 
er finns drivkraften, kompetensen och 
solidariteten som gör det fackliga arbetet 
så otroligt givande. Det är inte alltid lätt att 
bära rollen som facklig representant eller 
skyddsombud men ni skall ha stort tack för 
att ni gör det.  
 
Tack för gott samarbete! 
/Caroline 
 
Sacorådets AU samt valberedningen 
arbetar med ett upplägg för höstens arbete 
och återkommer med information. 
 

Omorganisation i staden 
Just nu pågår rekrytering till 
avdelningschefnivå i dem nya 
förvaltningarna och där är Saco 
representerade. Ambitionen är att det är 
samverkat och klart den 3 juli. Efter 
semestrarna påbörjas rekryteringar till 
verksamhetschefer inom funktionsstöd och 
äldre-vård och omsorgsförvaltningen.  
 
Under hösten kommer Sacorådet att bjuda 
in träffar med er lokalfackliga som kan är 
intresserade av ett fackligt uppdrag i de 
nya förvaltningarna. Vårt mål är att i så 
stor utsträckning som möjligt, tillsammans 

med er, förbereda för en bra 
samverkansorganisation redan innan de 
nya förvaltningarna startar. 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. 
 

Covid 19 
På Sacorådets styrelsemöte informerade 
vi om resultatet av vår enkät som varit ute 
hos Er förtroendevalda. Resultatet, i stora 
drag, presenteras nedan. 

En större enhetlighet över staden är 

önskvärd  

Framgångsfaktorer – att jobba med 

frågan i nära samarbete med personalen. 
Gör planerna tillsammans och återkoppla 
ofta. Varje dag/vecka – hur är läget just 
nu? 
 

Till arbetsgivaren centralt: 
Enhetlig information över staden. 
Fortsätt prata arbetsmiljö. Den 
psykosociala arbetsmiljön blir viktigare när 
vi arbetar mer på distans.  
Vikten av uthållighet – arbetsgivaren bör 
påminna om detta. 
Minska ryktesspridning 
Tänk på chefernas arbetsmiljö.  
 
I återkopplingen finns också många tips på 
vad man kan göra på arbetsplatsen för att 
tillse att den sociala distanseringen 
efterlevs. De tipsen kan ni hitta hemsidan 
ihop med Sacorådet informerar.  
 
En utmaning och uppmaning till oss alla är 
att arbeta utifrån att pandemin existerar nu 
och kommer troligtvis att finnas länge till. 
Vi vill så gärna träffas och ha 
uppstartmöten, konferenser, utbildningar 
men det kommer inte att gå – inte som 
läget är nu. FHM:s direktiv gäller 



 
fortfarande – max 50 personer vid 
sammankomster.  

Hösten 2020 
Just nu planerar vi hösten för fullt. 
Sacorådets fackliga grundkurs kommer att 
erbjudas som vanligt, 22 deltagare men i 
större lokaler. Vi kommer även att erbjuda 
Ny som skyddsombud och facklig 
handledning. Däremot skjuter vi vår 
upptaktsdag på framtiden. Vanligtvis är vi 
ett 70-tal deltagare vilket inte är förenligt 
med FHM riktlinjer. Mer information om det 
kommer senare i höst.  
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