
 
 

 
 
Protokoll fört vid Sacorådets ordinarie styrelsemöte 2022-02-21 
 

Johanna Morgensterns Ordförande Närvarande 

Karin Sivertz Förste vice ordförande Närvarande 

Cecilia Warnholtz Andre vice ordförande Närvarande 

Eva Karlefjärd Sekreterare Närvarande 

Rolf Nilsson Kassör Närvarande 

Jesper Lindeberg Akademikerförbundet SSR Närvarande  

Daniel Goncalves Ling* Akademikerförbundet SSR Närvarande 
från 10.00 

Carolina Dennisdotter DIK Närvarande 

Johan Westergren DIK Närvarande 

Maria Knutsson Sveriges Arbetsterapeuter Närvarande 

Jessica Andersson* Sveriges Arbetsterapeuter Närvarande 

Katrin Pålsson Akavia Närvarande 
från 10.00 

Erén Andersson* Akavia Närvarande 

Ingvar Johansson Fysioterapeuterna Närvarande 

Peter Carlmark* Fysioterapeuterna Frånvarande 

Lars Smith Lärarnas Riksförbund Närvarande 

Lars Utter* Lärarnas Riksförbund Frånvarande 

Henrik Ragneskog Naturvetarna Närvarande 
från 10.00 

Katarina Johansson * Naturvetarna Frånvarande 

Neda Sherafat Sveriges Arkitekter Närvarande 
från 10.00 

Martin Norvenius* Sveriges Arkitekter Frånvarande 

Jörgen Persson Sveriges Ingenjörer Närvarande 

Stefan Wirtberg* Sveriges Ingenjörer Närvarande 

Katarina Rick Ericson Sveriges Psykologförbund Närvarande 

Anette Ingridsdotter 
Schwartz * 

Sveriges Psykologförbund Frånvarande 

Anders Ehlén Sveriges Skolledarförbund Närvarande 

Anders Wallin* Sveriges Skolledarförbund Frånvarande 

Erik Torstensson SRAT Närvarande  
till 10.00 

Vakant SRAT  

Vakant Sveriges Läkarförbund  

Vakant Sveriges Läkarförbund  

* är ersättare 



 
 

1. Mötets öppnande 
Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 

 
2. Dagordningens godkännande 

Godkännes med tre extra frågor under punkt 11, 13 och 16. 
 

3. Val av justerare 
Jesper Lindeberg, Akademikerförbundet SSR 
Carolina Dennisdotter, DIK 
 

4. Föregående mötesprotokoll 
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna 
 

5. Presentation av styrelsens ledamöter 
Ordförande hälsar alla nya och nygamla representanter välkomna till ett nytt 
verksamhetsår. Styrelsen presenterar sig för varandra. 
 
Styrelsen beslutar att ha digitala möten i mars och april och att vi planerar för 
fysiska styrelsemöten på Stampgatan i maj och juni. Vi tar dock upp frågan 
igen vid mötet i april för att se om restriktioner eller annat förändrats. 
 

6. Styrelsens konstituering (omedelbar justering) 
Styrelsen beslöt att utse följande funktionärer: 

 Sekreterare: Eva Karlefjärd 
 Kassör: Rolf Nilsson 

Styrelsen arbetsutskott: Ordförande Johanna Morgensterns, 1:e vice 
Ordförande Karin Sivertz, 2:e vice ordförande Cecilia Warnholtz samt 
sekreterare Eva Karlefjärd och kassör Rolf Nilsson utgör AU under kommande 
verksamhetsår. 

 Attestant: Anders Ehlén 
 

7. Val av firmatecknare; tre stycken varav två i förening (omedelbar 
justering) 
Till firmatecknare utsågs Johanna Morgensterns, Eva Karlefjärd och Rolf 
Nilsson 
 

8. Anslagsäskande till Akademikeralliansen 
Vi har en god ekonomi och inte använt så mycket pengar under 2021.  
Beslut: att vi söker den summa vi brukar göra då det finns förhoppningar om 
att vi kan utvidga våra aktiviteter under året.  
 

9. Samverkan 
FÖS för socialförvaltningarna, FFS och ÄVO 
Det är många aktiva FÖS:ar just nu i socialförvaltningarna, FFS och ÄVO och 
det har varit svårt att bemanna dessa möten.  
 
Uppmaning om att när vi får information om att en FÖS skall starta i någon 
förvaltning så hör av er till ordförande. Vi behöver få koll på vad som händer 
över staden.  



Beslut: mandat för FÖS mellan mer än två förvaltningar ska alltid samverkas i 
Sacorådet.  
 
Pågående LÖK:ar för samverkan.  

• LÖK SLK – klar och signerad. 

• LÖK Grundskoleförvaltningen – Lärarorganisationerna har haft ett eget 
möte med arbetsgivaren. Nästa steg är att samla alla för fortsatt dialog 
kring LÖK:en. 

• LÖK Lokalförvaltningen.  
Det är problem med samverkan på förvaltningen och det har lämnats in 9 
tvister från de fackliga organisationerna till Stadsledningskontoret gällande 
brott mot samverkansavtalet och MBL på förvaltningen. 
I dagsläget ser vi ingen vinst med att säga upp nuvarande LÖK eftersom 
förvaltningen kommer att upphöra vid årsskiftet då NOS2023 startar. 

 
Hur ska vi justera protokoll. 
En fråga som aktualiserats med anledning av Lärarförbundets övergång till 
Saco nationellt är för vem vi justerar samverkansprotokoll.  
Vi har haft frågan uppe hos Akademikeralliansen och Akademikerförbundet 
SSR och fått svaret att vi inte kan justera för varandras organisationer i detta 
skede eftersom vi inte har mandat att göra det.  
Sacorådet är en lokal överenskommelse mellan 11 av Akademikeralliansens 
förbund, Lärarnas riksförbund och Akademikerförbundet SSR i Göteborgs 
Stad.  
Vi representerar alla förbunden i Sacorådet när vi sitter på Sacomandat i 
samverkan. Vi kan inte representera Lärarförbundet och de kan inte heller 
representera oss då de inte är med i Sacorådet. Lärarförbundet justerar därför 
för sig och Sacorådet för sig. 
 
Mandatfördelningen i samverkan. 
Beslut togs i avtalsrådet i december 2021 om hur vi gör under 2022 då 
Lärarförbundet lämnade TCO och anslöt till Saco i och med årsskiftet. Alla var 
då överens om att gå på den rekommendation som fanns från SKR och 
centrala parter, vilken i korthet går ut på att de som satt i samverkan siste 
december skulle fortsätta göra så den 1 januari och att inga justeringar görs 
trots detta i praktiken innebär att TCO i vissa samverkansgrupper har två 
mandat istället för tre, utifrån att Lärarförbundet innehar platser. Vision 
uppgav dock på avtalsrådet i februari att det inte fattades något beslut vid 
decembers avtalsråd och att de inte gått med på SKRs rekommendation. 
Diskussionen kommer att fortgå i avtalsrådet.  

 
10. Från CSG, HR, Avtalsrådet och ASG 
Arbetsgivaren har initierat en ny grupp: Arbetsgrupp för fördjupad och bättre 
samverkan med de fackliga organisationerna. Vi har anmält in Gunilla Rist, LR, 
Jesper Lindeberg, Akademikerförbundet SSR, samt Stefan Wirtberg, Sveriges 
Ingenjörer. Vi får därmed en bra representation från skolans område, 
socialtjänstens område samt de tekniska förvaltningarna.  
Ersättare är Anders Ehlén, Skolledarförbundet, kommunombud 

Henrik Ragneskog, Naturvetarna, lokalfacklig Lokalförvaltningen 
Eva Karlefjärd, Saco, kommunombud. 

 



 
ASG är stadens arbetsmarknadspolitiska samverkansgrupp, en undergrupp till 
CSG. På ASG representeras Saco av Eva Karlefjärd och Yvonne Stenmark.  
 
HR -referensgrupp. Inget aktuell att rapportera. 
 

11. Övriga grupper (Referensgrupper) 
Referensgrupp för digitalisering. 
IT – stöd vid bokslutsfrågor skall upphandlas. Digitala Navet som skall ersätta 
Intranätet kommer som informationspunkt på nästa möte. Digitala Navets 
utseende kommer att bli viktig för oss då vi önskar få med facklig information 
på denna yta.  
Digitaliseringsgruppen är en viktig strategisk grupp där frågor om vår digitala 
arbetsmiljö skall hanteras. Olika program skall upphandlas, förnyas och 
förändras. De beslut som tas där, eller som kommer till CSG för beslut, kan 
påverka arbetsmiljön för många av våra medlemmar.  
 
Vi behöver bli bättre på återkoppling från alla referensgrupper och 
arbetsgrupper vi sitter i.  Sacorådet skall skaffa en Sharepointyta där vi kan 
lägga alla protokoll och lättare kommunicera med varandra.  
  
ÄVO är en stor förvaltning och det behövs ofta representation i olika 
arbetsgrupper och referensgrupper. Vi beslutar att Sacoföreningen på ÄVO har 
mandat att utse sina egna representanter.  
 
 

12. Eventuella frågor CSG:s dagordning  
Ett ärende är uppe för samverkan: 
“Redovisning av uppdrag att utreda förhållandena inom den 
myndighetsutövande barn- och ungdomsvården avseende förutsättningarna 
att leva upp till gällande lagstiftning”. 
 
Det är dialog kring “Handlingsplan för att stoppa nyrekrytering, 
gängkriminalitet och utvecklig av parallella samhällen”. 
 
Eventuella synpunkter och frågor kan mejlas till Sacorådets representanter i 
CSG; Karin Sivertz, Kristofer Astemo, Johanna Morgensterns. 
 
Vision har anmält in en fråga som även Saco stöder. Det handlar om att 
verksamhetsnära system är på väg att flytta från Intraservice till förvaltningar 
där systemet är mest verksamt. Samverkan går inte rätt till och medarbetare 
slutar.  

 
13. Omorganisation facknämnder NOS2023 

De nya direktörerna presenteras vid torsdagens CSG på torsdag. De startar 
sina nya uppdrag den 1 mars. All samverkan i de planerade nya 
förvaltningarna kommer ske i Interima FSG fram till årsskiftet. Vi har en 
arbetsgrupp med de som är blivande representanter i I-FSG.  

 



Vi diskuterar på Sacorådet om vi ska bjuda in till frukost och/eller lunchträffar 
till våra förtroendevalda i berörda förvaltningar för att ge information vad som 
händer. Skall vi också bjuda in chefer och stödfunktioner? 
 
Syftet är att hjälpa skyddsombud och lokalfackliga med frågor som de i sin tur 
kan få kring anställning, uppdrag, kommunikation.  Sacorådet kan informera 
de förtroendevalda och vi kan ha möten på kansliet för max 20 personer per 
gång, alternativt att vi tittar på en större lokal centralt i staden.  
 
När det gäller information till medlemmar så är det förbundens ansvar.  

 
Beslut: Vi kollar på alternativa lokaler och återkommer med tider.  

 
 

14. West Pride 2022 
West Pride 2022 pågår mellan 13 - 19 juni och temat är Demokrati ur ett 
HBTQI-perspektiv. Pride Park är öppen 17 - 18 juni och kommer att vara på 
Eriksbergshallen. Öppettider för utställare är 17 - 18/6 klockan 14.00 – 21.00 
 
De flesta av Sacorådets förbund har diskuterat frågan i sina respektive 
styrelser och en majoritet av förbunden är positiva till att vi har en monter på 
West Pride 2022.  
Vi återkommer till förbunden om eventuell ekonomi av denna monter. 
 
Eva Karlefjärd sammankallar till en arbetsgrupp som skall planera för 
aktiviteter och bemanning av utställningsmontern. Carolina Dennisdotter, 
DIK, Lisbeth Carlsson Fjällborg, SSR, Neda Sherafat, Sveriges Arkitekter 
anmäler sitt intresse för arbetsgruppen under mötet.  
 
Den 18 juni är Pride Parade. Om vi vill vara med där under en gemensam 
paroll och eventuellt ekipage behöver det anmälas in.  
 
Beslut: Vi skjuter upp frågan om deltagande i Pride Parade till nästa möte. 

 
15. Covid-19 

Staden centralt säger att vi fortsatt är i Medanläge och vi skall ha en succesiv 
återgång till arbetet. Förutsättningarna för återgång ser olika ut på varje 
förvaltning och deras olika arbetsplatser. Därför behöver varje chef utgå från 
förvaltningens och sin arbetsgrupps situation och via dialog och 
riskbedömningar planera för en succesiv återgång.  

 
16. Övriga arbetsmiljöfrågor 

Det förbund som utser skyddsombudet är uppgiftslämnare på den 
gemensamma skyddsombudsblankett som lämnas till arbetsgivaren, 
förbundets huvudkontor och oss. Vi kommer att slänga blanketterna när vi 
registrerat personen och det går bra att skicka blanketten digitalt.  
Sacokommunombuden håller på att uppdatera listan med skyddsombud och 
kommer att skicka en fråga till förbunden om vilka som är registrerade 
skyddsombud per förbund.  
 

 



17. Från förbunden 
Fråga från Sveriges Ingenjörer om möjlighet att anpassa dokument till 
mobiltelefon.  
Tipset är att skaffa appar till telefonen, t ex Word, PowerPoint och Excel, som 
gör att man kan läsa dokumentet.  
 

18. Övriga frågor 
Hur jobbar vi vidare med GDPR?  
GDPR är bekymmer för alla förbund och Sacoarbetet i förvaltningarna 
försvåras avsevärt då vi inte får hantera varandras medlemslistor.  
Det är en demokratifråga då det försvårar det fackliga uppdraget.  
 
Vi önskar att varje förbund tar upp frågan till sina respektive huvudkontor och 
ber om deras rekommendationer och hjälp. 
Saco centralt i Stockholm behöver också bli informerade om problemen och 
hjälpa till. 
Henrik Ragneskog, Naturvetarna, Jörgen Person, Sveriges Ingenjörer samt 
Katrin Pålsson, Akavia är intresserade av att arbeta extra med frågan och 
bildar en arbetsgrupp. De återkommer till Sacorådet när mer information 
finns.  

 
Vi behöver få med facklig information på våra intranät i framtiden vilket vi 
arbetar för på olika nivåer.  

   
Rutiner kring anmälan av facklig tid  
ÄVO samt Kretslopp och vatten har gjort rutin kring detta. Det finns andra 
förvaltningar där vi inte är överens om vad som skall ingå i fast respektive 
rörlig facklig tid. Om ni får bekymmer kring det så ta kontakt med ordförande. 
 
Fråga från Vision om fler sett bekymmer med Faktaundersökning 
Vi har efterfrågat mer information från Vision och inget hört, så frågan är 
vilande tills vidare.  
 
Göteborg den 22 februari 2022 
 
Justeras 
 
 
Carolina Dennisdotter  Jesper Lindeberg 
DIK    Akademikerförbundet SSR 
 
 
Sekreterare 
 
 
Eva Karlefjärd 
Saco 


