Välkomstbrev till dig som är ny kollega inom Sacos avtalsområden.
Sacorådet i Göteborgs Stad vill önska dig hjärtligt välkommen till din nya tjänst och
hoppas att du ska trivas med, och ha framgång i, Göteborgs Stad och på din
arbetsplats.
Sacorådet är ett kommunövergripande samarbetsorgan för de 15 akademikerförbund
som har medlemmar i stadens förvaltningar och bolag. De allra flesta finns företrädda
i vår styrelse, och vi företräder alla våra förbunds medlemmar i centrala
samverkansorgan, där medbestämmandet i viktiga frågor, som organisation,
personalpolitik och arbetsmiljö, sker.
Sacorådet företräds främst av tre personer:
Anders Andersson, kommunombud, tel: 368 57 56
Caroline Söderlind Löfdahl, tel: 0736-463548
Johanna Morgensterns, tel: 031-3666533
Du når oss bäst via e-post.
Vi har ett kansli, där kommunombuden för flera Sacoförbund också sitter, på
Stampgatan 15, vid hpl Svingeln, och eftersom vi är ute på förvaltningar och bolag en
del, rekommenderar vi att du gör upp om tid före eventuellt besök.
Individfrågor, som löner och enskilda anställningsförhållanden, hanteras av resp.
förbunds ombud. Eftersom du har denna information i din hand, har vi bedömt
att din befattning ligger inom något av Sacoförbundens avtalsområden. Du
finner dem alla, liksom kontaktuppgifter till aktuella ombud, på vår hemsida
saco.se/goteborg
Många förvaltningar och bolag har en lokal Sacoförening, men om så inte är fallet på
din arbetsplats, så skall ändå Sacoförbunden vara företrädda i de lokala
samverkansgrupperna.
Om du redan är medlem i ett Sacoförbund, så se till att komma med på sändlista hos
någon som vidarebefordrar facklig information på din arbetsplats. Merparten av
Sacorådets information vänder sig dock till dem som är lokala företrädare för hela
Saco. Om du vill veta mer om något/några Sacoförbund så hittar du dem på vår
hemsida.
För Sacorådet/ Anders Andersson
Plats för lokal Saco-information, t ex:
Lokal kontaktperson: ……………………………………………………
Sacorådet, Göteborgs stad, Stampgatan 15, 416 64 Göteborg
Besöksadress: Stampgatan 15, Hållplats: Svingeln
Saco.se/goteborg

