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Sacoföreningar i förvaltningar

Sacorådet inbjuder i höst till två
heldagsseminarier kring Sacoföreningar och
deras uppgifter i våra förvaltningar. Det första
seminariet var den 14 september och vände sig
till stadsdelsförvaltningarna.
Nu är det dags för fackförvaltningarna. Caroline
har skickat ut information direkt till de lokala
Sacoföreningarna och det är även till henne som
anmälan sker.
Fredagen den 16 november 09.00 – 16.00
Plats: Långedrags Värdshus. Kontakta Caroline
om du vill veta mer.

Sacofest

Årets Sacofest går av stapeln tisdagen den 20
november. I år har vi bokat in oss på en båt. S/S
Marieholm, fordom den svenska flottans
stabsfartyg, som numera tryggt förankrad vid
Packhuskajen. Här blir det förutom trevlig buffé
även livemusik, lotterier mm. I dagsläget är ca 50
anmälda. Vi kan bli fler. Så anmäl dig nu.
Välkommen med din anmälan HÄR.

Studieresor

De fackliga organisationerna har fått pengar ur
”Jubileumsgåvan” från 1934. Detta har vi
informerat om tidigare. 1,6 miljoner har
kommunstyrelsen gett till facken för att
möjliggöra att medarbetare kan genomföra
studieresor till andra kommuner och
verksamheter inom Europa. I dagarna skickas ett
informationsmaterial ut till alla förbund, fackliga
företrädare och skyddsombud. Passa på att
ansöka om din arbetsgrupp vill göra ett
studiebesök i en annan stad eller land för att se
hur de organiserat sin verksamhet eller hur de
arbetar med frågor som berör arbetsmiljö och
inflytande. För mer information kontakta:
anders.andersson@saco.goteborg.se

Ny som skyddsombud

Halvdagskurs för nya skyddsombud. Under
hösten finns ett tillfälle kvar:
14 november Anmälan här
Uppmana nya skyddsombud att anmäla sig.

Aktuella frågor för Sacorådet

Skyddsombudens dag

Vilka viktiga Sacogemensamma frågor ska vi
driva gentemot arbetsgivaren och politik? Varje
år, under hösten tar styrelsen med fram de allra
viktigaste Sacofrågorna inför politikens
budgetarbete. Under våren arbetar sedan de
politiska partierna fram en budget som så
småningom hamnar hos KF för godkännande
(eller inte).
Det vi gör nu är att ta fram de 4 – 5 viktigaste
frågorna som vi önskar att partierna tar med i
sina budgetarbeten. I april/maj beslutas sedan
staden nya budget för det kommande året. DVS
att det vi skriver nu ska förhoppningsvis få
genomslagskraft 2020. 2017 nominerade
Sacorådets styrelse följande områden som
sacogemensamma:

Tillsammans med övriga fackliga organisationer
så utser vi årets skyddsombud. Respektive
förbund nominerar kandidater.

Arbetsmiljö med fokus på chefernas
möjligheter och en kompetent
företagshälsovård.
Kompetensutveckling då speciellt
kompetensutvecklingskonton och
forskarkompetens i våra förvaltningar.
Samverkan och då säkerställas chefers
kompetens och skyddskommitténs ställning i
samverkansgrupperna.

Sacofesten 2017 på Skansen Kronan.

Onsdagen den 24 oktober uppmärksamma vi
våra skyddsombud. Vi kommer att dela ut
fruktkorgar till ca 10 arbetsplatser. Om du vill
delta i utlottningen så gå in på vår hemsida och
anmäla dig. OBS. Du måste vara skyddsombud
för att få delta. till anmälningssidan.

Konsultanvändningen ska minskas för att
kunna ge egna medarbetare fler intressanta
uppdrag.
SDFs ekonomi bör uppmärksammas efter
utbildningssektorns ”brexit”.
Om du har synpunkter på viktiga Sacofrågor
2020 som vi ska till politiken så kontakta ditt
kommunombud. Kontaktuppgifter sist i detta
utskick.
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