
 

 
 

Protokoll fört på Sacorådets ordinarie styrelsemöte 220613 
 

Johanna Morgensterns Ordförande Frånvarande 

Karin Sivertz Förste vice ordförande Frånvarande 

Cecilia Warnholtz Andre vice ordförande Närvarande 

Eva Karlefjärd Sekreterare Närvarande 

Rolf Nilsson Kassör Närvarande 

Jesper Lindeberg Akademikerförbundet SSR Närvarande 

Daniel Goncalves Ling* Akademikerförbundet SSR Frånvarande 

Carolina Dennisdotter DIK Frånvarande 

Johan Westergren* DIK Frånvarande 

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 Närvarande 

Lars Smith Lärarnas Riksförbund Närvarande 

Lars Utter* Lärarnas Riksförbund Frånvarande 

Henrik Ragneskog Naturvetarna Närvarande 

Katarina Johansson * Naturvetarna Närvarande 

Neda Sherafat Sveriges Arkitekter Närvarande 

Martin Norvenius* Sveriges Arkitekter Frånvarande 

Jörgen Persson Sveriges Ingenjörer Frånvarande 

Stefan Wirtberg* Sveriges Ingenjörer Närvarande 

Katarina Rick Ericson Sveriges Psykologförbund Närvarande 

Anette Ingridsdotter 
Schwartz * 

Sveriges Psykologförbund Frånvarande 

Anders Ehlén Sveriges Skolledarförbund Frånvarande 

Anders Wallin* Sveriges Skolledarförbund Frånvarande 

Erik Torstensson SRAT Närvarande 

Vakant SRAT  

Vakant Sveriges Läkarförbund  

Vakant Sveriges Läkarförbund  

Vakant Farmaceuterna  

Vakant Farmaceuterna  

Vakant SULF  

Vakant SULF  

 



 

 
1. Mötets öppnande 

2:e vice ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 
 

2. Dagordningens godkännande 
Dagordningen godkänns. 
 

3. Val av justerare 
Erik Torstensson, SRAT 
Jesper Lindeberg, Akademikerförbundet SSR 
 

4. Föregående mötesprotokoll 
Läggs till handlingarna. 
 

5. Samverkan 
Några pågående LÖK:ar för samverkan har vi inte.  

 
Vi har under våren haft en dialog i styrelsen om hur vi skall skriva under 
protokollen som förs i olika samverkansforum. AU:s förslag är att vi skjuter 
denna fråga till hösten, när vi vet vad som händer med lärarförbunden, samt vi 
har hunnit prata med våra centrala kontaktpersoner. 
Mötet beslutar enligt förslag.  
 
Mötet med Catarina Blomberg om mandatfördelning i det nya 
samverkansavtalet 
Stadens förhandlingschef Catarina Blomberg har bjudit in till möten med flera 
arbetstagarparter för att diskutera frågan angående mandatfördelning i 
framtiden. Styrelsen önskar få en bättre bild av hur en förändrad 
mandatfördelning påverkar samverkansbeslut i framtiden. Ett tips är att vi har 
en intern workshop i styrelsen och då ha med olika förslag som vi kan utgår 
ifrån.  
Katarina Blomberg har även bjudit in Sveriges Lärare till ett gemensamt möte.  
Beslut: att vi har en fördjupad diskussion/Workshop i höst. 
 
FÖS mellan Intraservice och skolförvaltningarna. 
Vi håller på med en protokolljustering där arbetsgivaren och vi har olika syn 
på om det skall vara MBL vid förflyttning av medarbetare. Arbetsgivaren 
önskar även avsluta FÖS:en då man anser att förflyttningen är klar och 
färdigförhandlad.  
Vi är inte överens med arbetsgivaren. De förbund som önskar gå vidare med 
en tvist kan ta kontakt med Rolf Nilsson, Sacorådet. 
 
FÖS utifrån projekt STADIG. 
Katrin Pålsson, Akavia sitter med där och det har inte hänt något mer sedan 
sist. 
 

6. Från CSG, HR, Avtalsrådet och ASG 
HR referensgrupp Workshop ”Program attraktiv arbetsgivare” 
Vår signal till arbetsgivaren var att det är för stort chefsfokus och frågan är inte 
känd bland övriga medarbetare. Vi tog upp frågan om karriärmöjligheter, när 
man inte vill bli chef, inom sitt yrke och att det är viktigt utifrån att vara en 



 

attraktiv arbetsgivare.  Friskvårdsersättningen behöver höjas för alla och gärna 
att friskvårdstimman kommer tillbaka. Att kunna behålla erfarna medarbetare 
kräver flexibilitet som t ex 80-90-100, dvs arbete 80%, betalt 90% och andel 
till pension 100% -eller andra varianter på det. Löneprocessen är också något 
som behöver bli bättre, och att erfarenhet behöver löna sig. 
 
Avtalsrådet – är inställt 
ASG - inställt 

 Senaste rapporten från CSG har skickats ut. 
 

7. Övriga grupper (Referensgrupper) 
Referensgrupp för digitalisering.  
För IA systemet har man beslutat om lärarledda digitala utbildningar till 
huvudskyddsombud, chefer och HR. Utbildningarna startar till hösten och du 
går in i utbildningsportalen och anmäler dig under fliken ”IA för 
Huvudskyddsombud” 

 

Stadenkontona ses över utifrån säkerhetsaspekt (möjlighet att hacka) och 
GDPR. Olika nya system har diskuterats och beslut kommer snart att tas om 
vilket man vill använda.  
 
Diskussion i rådet:  säkerhet i relation till demokrati diskuterades och en 
uppmaning att inte tappa bort demokratispåret. Fundera också över 
användarvänligheten.  
 
Digitala Navet  
Kommer att finnas plats för facklig information på Digitala Navet om vilka 
som är skyddsombud och förtroendevalda på förvaltningen. Vi ser fram emot 
en ännu större facklig yta där vi på en digital anslagstavla kan lägga upp när vi 
skall ha medlemsmöten, årsmöten t ex. Diskussion fortgår med arbetsgivaren. 
 

8. Eventuella frågor CSG:s dagordning 
Se dagordning CSG den 16 juni 
 

9. Datum för höstens aktiviteter 
Grundkurs startar i vecka 36 eller 37. Vi måste byta startdag och så fort det blir 
klart läggs anmälan ut på hemsidan.  
Upptaktsdagen med Sacorådets första möte för hösten är satt till den 5 
september.  
Övriga styrelsemötestider är: 3/10, 31/10, 28/11 och 12/12 

 
10. Omorganisation facknämnder NOS2023 

Nu är det mest rekrytering som sker och där vi fackliga finns med. 
Förvaltningsledning och Avdelningschefer skall vara klart till den 30 juni.  
 
Den största oron ute bland berörda förvaltningar är att det blir som vanligt, 
och att det inte sker så stora förändringar som man önskar.  
 

11. Sacorådets input till staden budget 2023 

Materialet har skickats ut innan mötet. Några synpunkter kommer upp på 
mötet och några mejlas in till ordförande.  



 

Med dessa förändringar så är beslutar mötet att godkänna skrivningen.  
 

12. West Pride 2022 
West Prideveckan har startat. Saco kommer att vara aktiva på Pride Park 
fredag till lördag 17-18/6 i vår monter nr 5. Alla är välkomna. 

 
13. Kriget i Ukraina 

Ordförande skickar ut stadens info varje vecka.  
 

14. Övriga arbetsmiljöfrågor 
 Fackligt förtroendevald som titel på vad vi gör, är bra att använda så mycket 
det går. Det finns skillnader i våra förbund vad man kallar sig, och så kommer 
det säkert att vara framöver, men vår rekommendation är Fackligt 
förtroendevald och det är också så vi kommer att formulera oss i våra 
skrivningar.  
 

15. Från förbunden 
LR – Kulturskolan har en ny organisation med avdelningar som utgår från 
stadsområdena nordost, centrum, väster och Hisingen en stödavdelning. Syftet 
till omorganisationen är bl a att öka möjligheten för medarbetare att arbeta 
heltid.  Alla medarbetare kommer att vara överförda och klara efter höstlovet.  
 

16. Övriga frågor 
Manifestera för bättre löner i staden? Den 15 augusti kl 16-18 på Gustav Adolfs 
torg. Bred manifestation alla tillsammans. Sveriges Arbetsterapeuter vill vara 
med också.  
 
Påkalla förhandling om sänkt arbetstid med bibehållen lön på ÄVO, vilka 
förbund är intresserade. Akavia kontaktar Vision Johanna Häussler Sand för 
mer information. 
 
Saco träffade kommunstyrelsen ordförande, samt ordförande i 
personalutskottet med anledning av den Handlingsplan för att motverka 
tystnadskultur som snart skall ut på remiss, där även vi fackliga får möjlighet 
att ha synpunkter. Vårt budskap till politiken blev att motverka tystnadkultur 
hänger tätt samman med att vara attraktiv arbetsgivare.   
 
Göteborg den 14 juni 2022    

 
 

Eva Karlefjärd 
Sekreterare 
 
 
Justeras 
 
 
Erik Torstensson   Jesper Lindeberg 
SRAT   Akademikerförbundet SSR

   
  


