Sacorådet informerar
Januari 2019
Ett nytt fackligt år
Det fackliga arbetet fortsätter som vanligt
för Sacorådets kommunombud med
kurser, andra utbildningar och event. Det
vi planerar för och som är nytt är lokala
möten där vi kommer ut för att träffa
skyddsombud och förtroendevalda på
hemmaplan.
Det vi har tänkt att ta upp är aktuella
frågor inom framförallt arbetsmiljö och
samverkan. Har du förslag/önskemål på
vad vi ska ta upp, former för mötena samt
när i tid det skulle passa er? Använd då
DENNA LÄNK. Vi är tacksamma om du ger
oss lite feedback.
Hur agerar du som chef om någon
anmäler sexuella trakasserier till dig?
Fredagen den 25 januari arrangerar
Sacorådet en chefsfrukost på detta tema.
Vilka skyldigheter har du utifrån
diskrimineringslagstiftningen och AFS
2015:4? Hur kan man jobba
förebyggande?
Läs mer och anmäl dig här.
Ny som skyddsombud
För nya skyddsombud finns en halvdags
utbildning som ger de grundläggande
kunskaperna om lagar och skyddsarbetet i
praktiken. Om ni har nya skyddsombud
som inte gått någon utbildning än så tipsa
dem om denna möjlighet. 7 februari är
första tillfället.
Anmälan HÄR.
Facklig grundkurs
Är fulltecknad. Ny kurs i höst.

Vårens agenda Jan/februari
23 januari startar vårens fackliga
grundkurs. Totalt fyra dagar.
25 januari Chefsfrukost
28 januari Sacorådets styrelsemöte
7 februari Ny som skyddsombud
21 februari Sacorådets årsmöte
AFS 2014:5
Sacorådet har begärt ut vilka mål och
åtgärder som förvaltningarna har då det
gäller organisatorisk och social arbetsmiljö
utifrån förordningens § 7. De flesta
förvaltningarna har svarat. Vi håller på att
sammanställa svaren. Sammanställningen
kommer på något sätt att skickas ut till
Sacoföreningarna. Tanken är att ni kan
lyfta frågan i FSG/skyddskommittén för att
få en diskussion kring mål för OSA som ni
så småningom kan enas kring.
Studieresor
De fackliga organisationerna har möjlighet
att ge bidrag för att ni ska kunna
genomföra en studieresa inom Europa.
Hittills har sex projekt få bidrag som ska
täcka resor, boende samt uppehälle. Passa
på att ansöka.
HÄR hittar du mer information och
ansökningsblanketter.
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