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NOS 2023 
Nu är arbetet igång för de fyra nya direktörerna 
och deras nya nämnder. 

Nämnder som ska inrättas är: 
Nämnd med ansvar för fysisk planering 
Nämnd med ansvar för exploatering 

Nämnd med ansvar för genomförande och 
förvaltning kopplat till mark 

Nämnd med ansvar för genomförande och 
förvaltning kopplat till byggnader 

Nämnder som ska upphöra: 

Byggnadsnämnden 
Fastighetsnämnden 
Lokalnämnden 
Park- och naturnämnden 
Trafiknämnden 

 
Som vi skrev i förra månadsbrevet är  
alla IFSG bemannade med lokala och centrala 
företrädare från Sacorådets förbund.  
Sacorådets kansli kommer snart bjuda in er 
som har förtroendeuppdrag i berörda nämnder 
på gemensamma frukost och/eller lunchmöten.  
Inbjudan kommer efter påskhelgen. 
 
Vill du veta mer om arbetet med 
omorganisationen så finns mycket att läsa på 
Intranätet - Förändringsuppdrag i staden. 
 

KURSER VÅREN 2022: 
Är du ny som förtroendevald, eller vill ha lite 
påfyllnad så finns det plats på våra 
halvdagskurser Ny som skyddsombud och Ny i 
samverkan. Vi erbjuder också handledning en 
gång/månad utifrån olika teman och frågor 
som kommer från er. Kolla i kalendariet på vår 
hemsida och anmäl dig.  
Ny i samverkan 30/5 
Facklig handledning 2/5, 3/6  
Ny som skyddsombud 19/5 
 

SACOFEST 
Alla er förtroendevalda kan vi nu äntligen bjuda 
in till Sacofest! Den 5/5 träffas vi på s/s 
Marieholm och blir bjudna på god mat i en 
trevlig miljö. Det blir även quiz, lotteri och 
underhållning men framförallt vill vi ju träffas 
och umgås och utbyta erfarenheter med våra 
fackliga kollegor. Anmälan finns på hemsidan 
en kort tid till.  
 
 
 

 
 
 

LÖNEREVISION 2022 
Sacorådets olika förbund är i slutfasen av 
löneförhandlingar med Göteborgs stad. Ny lön 
kommer för de flesta med majlönen. Har du 
funderingar om din lön, ta kontakt med ditt 
förbund. Kontaktuppgifter finns på Sacorådets 
hemsida. 
 

NYTT FÖRBUND TILL SACORÅDET 
Vi vill informera om att Farmaceuterna nu har 
ansökt och fått en plats i Sacorådet i 
Göteborgs stad. Beslut togs vid senaste 
styrelsemötet. 
 
 
Från oss på kansliet önskar vi Er en Glad Påsk 
 

 
 

SACORÅDETS KOMMUNOMBUD 
 

 Johanna Morgensterns, 031-366 6533  

 Rolf Nilsson, 076 6977021 

 Eva Karlefjärd, 031-367 9191 

 

https://www.saco.se/lokala-webbplatser/sacoradet-vid-goteborgs-stad/Kalendarium/2022/grundlaggande-facklig-kurs-varen-20222/

