
 

 

 

 
 

Protokoll fört vid Sacorådets ordinarie styrelsemöte 220117 
 

Johanna Morgensterns Ordförande Närvarande 

Karin Sivertz Förste vice ordförande Närvarande 

Cecilia Warnholtz Andre vice ordförande Närvarande 

Eva Karlefjärd Sekreterare, kassör Närvarande 

Rolf Nilsson Kommunombud Saco Närvarande 

Lisbeth Carlsson Fjällborg Akademikerförbundet SSR Närvarande 

Vakant* Akademikerförbundet SSR  

Carolina Dennisdotter DIK Närvarande 

Katarina Gunnarsson 
Strandberg* 

DIK Närvarande 

Maria Knutsson Sveriges Arbetsterapeuter Närvarande 

Jessica Andersson* Sveriges Arbetsterapeuter Frånvarande 

Katrin Pålsson Akavia Närvarande  
från 10.00 

Erén Andersson* Akavia Närvarande 

Ingvar Johansson Fysioterapeuterna Närvarande 

Peter Carlmark* Fysioterapeuterna Närvarande 

Lars Smith Lärarnas Riksförbund Frånvarande 

Gunnar Valinder* Lärarnas Riksförbund Närvarande  
från 10.00 

Henrik Ragneskog Naturvetarna Närvarande 

Katarina Johansson * Naturvetarna Frånvarande 

Neda Sherafat Sveriges Arkitekter Frånvarande 

Martin Norvenius* Sveriges Arkitekter Närvarande 

Jörgen Persson Sveriges Ingenjörer Närvarande 

Stefan Wirtberg* Sveriges Ingenjörer Frånvarande 

Anette Ingridsdotter 
Schwartz 

Sveriges Psykologförbund Närvarande  
fram till 10.00 

Katarina Rick Ericson* Sveriges Psykologförbund Närvarande 

Anders Wallin Sveriges Skolledarförbund Frånvarande 

Anders Ehlén* Sveriges Skolledarförbund Närvarande 

Erik Torstensson SRAT Närvarande 

Vakant SRAT  

Margareta Claeson Sveriges Läkarförbund Närvarande  
från 10.00 

Vakant Sveriges Läkarförbund  

   



 

1. Mötets öppnande 
Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet 
 

2. Dagordningens godkännande 
Dagordningen godkänns med tillägg av tre övriga frågor; 
Fråga från Vision, nytt kring GDPR och Sacoföreningar samt West Pride. 
 

3. Val av justerare 
Anders Ehlén, Sveriges Skolledarförbund 
Henrik Ragneskog, Naturvetarna 
 

4. Föregående mötesprotokoll 
Inga synpunkter. 
 

5. Samverkan 
Översyn av Samverkan Göteborg 
Alla förbund ska ha fått en kallelse och en plan för hur förhandlingen skall se 
ut. Frågan ställs från ordförande om vi skall ha gemensamma 
avstämningsmöten? 
  
Sacorådet beslutar att ha sådana möten, ordförande kallar. 
Det är viktigt att ha med de mindre förbunden i åtanke. Bra att skicka ut 
information och anteckningar så de mindre förbunden har möjlighet att se vad 
som sägs. Viktigt att det inte blir de stora förbunden inte styr mycket över alla. 

 
Förvaltningen för funktionsstöd behöver fler förtroendevalda och 
Sacoföreningen ber förbunden om hjälp med detta. 
För info: Kontakta gärna Christina Matsdotter, ordförande Sacoföreningen FS 
 
Pågående LÖK:ar för samverkan.  
 

• LÖK SLK – är i slutfasen. 

• LÖK Grundskoleförvaltningen. Inget nytt har hänt där. 
 

6. Från CSG, HR och Avtalsrådet  
Inga möten att redogöra för. 
 

7. Övriga grupper (Referensgrupper) 
Referensgrupp för digitalisering.  
 
IA-systemet innebär bland annat att arbetsgivaren skall registrera 
skyddsombud som sedan skall ha läsbehörighet i systemet.  
 
Vi upplever det som rörigt på arbetsgivarsidan då man inte har koll på vilka 
som är skyddsombud och huvudskyddsombud samt vilka skyddsområden 
dessa har. Arbetsgivaren följer inte Arbetsmiljöförordningen då de inte på 
arbetsplatserna anslår vilka skyddsombud som finns. 
Arbetsgivaren har på olika möten haft dialog med fackliga om 
skyddsorganisationen. 
 



 

Vårt ansvar är att anmäla vilka som är skyddsombud, hur arbetsgivaren sedan 
organiserar det kan inte vi ansvara för. Vi har påtalat arbetsgivarens ansvar att 
anslå vilka som är skyddsombud, vilket vi gärna ser på våra intranät men där 
är vi tyvärr inte ännu. Diskussionen fortgår 
Viktigt är att när man utser skyddsombud, måste det påpekas tydligare att 
man får större tillgång via IA och att sekretessen blir viktig. 
 

8. Eventuella frågor CSG:s dagordning 
En av samverkansfrågorna till CSG är bemanningsprinciperna se under punkt 
9. I övrigt ber ordförande förbunden kontakta Sacos ledamöter i CSG om de 
har synpunkter. 
  

9. Omorganisation facknämnder NOS2023 
Bemanningsprinciperna, skickades ut torsdagen den 13 januari tillsammans 
med CSG:s dagordning.  
Vi är inte överens med arbetsgivaren om vilka som skall kunna söka de nya 
tjänsterna som är chef över chef. AG:s förslag är att alla chefer skall kunna 
söka. Vårt förslag är fortfarande att de med erfarenhet av chef över chef är de 
som skall söka.  
NOS arbetsgruppsmöte har möte innan CSG och frågan kommer att diskuteras 
där. 

 
10. Årsmötet 2022 

Årsmötet sker digitalt via Teams. Handlingarna skickas ut tillsammans med en 
Teamslänk till mötet. 
 

Sacorådets styrelse har skrivit två motioner om stadgeändringar inför 
årsmötet och behöver till årsmötet ta fram förslag på dessa ändringar 

 
De tre paragrafer som enligt motionerna behöver ses över är § 2 Sacorådet i 
Göteborgs stad, § 5 Årsmöte, samt § 7 Arbetsformer. 
 
När det gäller § 2 är förslaget att ändra dagens text till:  
För att bli medlem i Sacorådet ansöker ej anslutet berört förbund om 
medlemskap och Sacorådet fattar beslut om inträde. Tillhör förbundet Saco 
och har medlemmar i Göteborgs Stads förvaltningar och bolag har 
Sacorådet ej rätt att neka medlemskap. 

 
Beslut: Sacorådets styrelse lämnar förslaget ovan till årsmötet som förslag på 
stadgeändring i § 2.  
 
När det gäller § 5 och § 7 förs diskussion kring hur stor påverkan antalet 
medlemmar ska ha på antalet röster och delegater. Det är stora skillnader 
mellan våra förbunds medlemsantal. Som våra stadgar ser ut idag räcker det 
att de två största förbunden tycker samma för att deras förslag ska gå igenom. 
Om t ex Lärarförbundet skulle ansluta till Sacorådet, skulle de själva kunna 
besluta om vad de vill, utifrån att de har så många medlemmar. Vi är eniga om 
att vi behöver ändra stadgar så att det krävs att fler förbund vill samma sak för 
att få igenom sin vilja. Alla är överens om att vi i största mån skall ta beslut i 
konsensus men då det inte går behöver vi ha ett godtagbart demokratiskt 



 

system att räkna röster. Styrelsen har fått tillsänt fyra olika förslag om hur 
man kan räkna röster, samt antal delegater till årsmötet.  
 
Samtliga fyra förslag är bilagda protokollet. 
 

Styrelsen behöver vara överens om ett förslag att skicka vidare tillårsmötet, 
vilket ställs emot hur det är just nu. 
 
Efter en konstruktiv diskussion beslutar vi att sondera vilket förslag varje 
förbund önskar. Om behov finns gör vi därefter en omröstning.   
 
Förslag 1: Läkarförbundet 
Förslag 2: Akavia, Sveriges arkitekter, Sveriges skolledarförbund 
Förslag 3: Akademikerförbundet SSR, DIK, Sveriges Arbetsterapeuter, 

Lärarnas Riksförbund, Sveriges ingenjörer, SRAT.   
Förslag 4: Ingen röst 
Blankt:  Naturvetarna, Sveriges Fysioterapeuter, Sveriges 

psykologförbund. 
 

Läkarförbundet säger absolut nej till förslag 3. 
Fysioterapeuter säger ja till förslag 3 då majoriteten önskar så. 
 
Utifrån att flera förbund, bland annat LR och SSR, önskar förslag 3 krävs 
ingen omröstning utan det är tydligt att majoriteten av Sacorådet anser att vi 
till årsmötet presenterar stadgeändring enligt förslag 3. 
 

Enligt förslag 3 ska den nya lydelsen vid delegatfördelning vid årsmöten (§5)  
se ut som följer: 
Sacorådets årsmöte består av delegater från Sacorådets medlemsförbund, 
anställda av Göteborgs Stads förvaltningar och bolag. Fördelningen av 
delegater följer antal röster vid styrelsemöten. Det vill säga: Varje förbund 
får 1 delegat, plus 1 extra delegat per 100 medlemmar upp till 1000, därefter 
1 extra delegat för varje ytterligare 1000:e medlem. 
 
Enligt Förslag 3 ska den nya lydelsen vid röstfördelning vid styrelsemöten (§7) 
Se ut som följer: 
Arbetssättet i styrelsen ska normalt syfta till konsensusbeslut, men då så inte 
är möjligt skall viktad röstning tillämpas enligt följande: Varje förbund får 1 
delegat, plus 1 extra delegat per 100 medlemmar upp till 1000, därefter 1 
extra delegat för varje ytterligare 1000:e medlem. Detta enligt på årsmötet 
fastställt medlemsantal. 
 
Beslut: 
Sacorådets styrelse lämnar förslag 3 till årsmötet som förslag på stadgeändring 
i § 5 och § 7.  
 
Verksamhetsberättelsen och bokslut har skickats ut för påsyn.  
Hör av er till sekreteraren om det är något som är direkt fel. 

   
 
  



 

Tider på årsmötet: 
 

Kl 17.00 välkommen 
Kl 17.15-18.15 föreläsning med Marcus Larsson 
Kl 18.15 årsmöteförhandlingar 
 
Endast de som får länken kan gå på mötet.  

 
11. Covid-19 

Mejla in till ordförande om det är något ni vill att vi skall ta upp på CSG 
gällande covid. 

 
12. Övriga arbetsmiljöfrågor 

Inga ärenden. 
 

13. Från förbunden 
Fråga från Sveriges Ingenjörer om möjlighet att anpassa dokument till 
mobiltelefon.  
 
Frågan bordläggs till nästa styrelsemöte pga tidsbrist. 
 

14. Övriga frågor 
Rutiner kring anmälan av facklig tid (ÄVO, Kretslopp och vatten) 
Arbetsgivaren ser över sina rutiner kring anmälan av facklig tid. Vi behöver 
vara uppmärksam på hur arbetsgivaren formulerar sig och hur de räknar. Är 
det en fråga man lyfter på förvaltningar så hör gärna av er till oss på kansliet. 
Vision har uttryckt önskemål om att lyfta denna fråga till HR referensgrupp. 
 
Fråga från Vision om fler sett bekymmer med Faktaundersökning.  
Ordförande återkommer när vi fått mer information om vad det är som 
upplevs som bekymmersamt. 
 
Sacorådets rutin vid årsmöten och medlemsmöten utifrån GDPR. 
Henrik Ragneskog har tagit kontakt med Saco och Akademikeralliansens 
dataskyddsombud och har fått lite ny information. Vi säkerställer så snart vi 
kan att den informationen är rätt innan vi går ut till Er alla.  
Frågan hanteras skyndsamt. 

 
West Pride är planerad till 13–19 juni 2022 men det är inte klart vart den skall 
vara ännu – Bältesspännarparken eller Hisingen 
Sacorådet behöver ta beslut på nästa möte om vi skall vara med och ha en 
utställningsplats. Det medför att vi behöver bemanning dag och kvällstid 
under vecka 24. Sacokansliet står för samordning och stor del av kostnader 
men kan inte bemanna tältet utan Er hjälp. 
 
Göteborg den 18 januari 2022 
 

 
 
 Eva Karlefjärd 

Sekreterare 



 

 
 
 
 
Anders Ehlén   Henrik Ragneskog 
Sveriges Skolledarförbund  Naturvetarna 


