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 Förslag till dagordning: 

  
1. Mötets öppnande 

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.  
 

2. Dagordningens godkännande 
Dagordningen godkändes med en övrig fråga 
 

3. Val av justerare 
 Magnus Lagström, Akademikerförbundet SSR 

Karin Sivertz, Akavia 
 

4. Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna 
 

5. Presentation av styrelsens ledamöter 
Den nya styrelsen presenterar sig för varandra.  
 

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

 Eva Karlefjärd, valdes till sekreterare 
 Johanna Morgensterns, valdes till kassör 

Karin Sivertz, Cecilia Warnholtz, Johanna Morgensterns, Caroline Söderlind 
Löfdahl och Eva Karlefjärd valdes att ingå i styrelsen arbetsutskott. 

 Tomas Johansson, Sveriges Skolledarförbund valdes till attestant. 
 

7. Val av firmatecknare; tre stycken varav två i förening (omedelbar 
justering) 
Förslag: Eva Karlefjärd, Johanna Morgensterns och Caroline Söderlind 
Löfdahl.  
Styrelsen beslutade enligt förslag. 
 

8. Anslagsäskande till Akademikeralliansen 
Vi har ansökt om en något större budget för 2020 och det är med anledning av 
stadens omorganisation. Vi räknar med att få lägga mer pengar på att boka 
möteslokaler till framtida informationsmöten med medlemmar. 

 
9. Samverkan 

Revidering av lokala överenskommelser på gång på bl a Idrotts- och 
Föreningsförvaltningen. Sveriges ingenjörer är i dialog med arbetsgivaren som 
sedan skall skrivas under av Sacorådets ordförande. 

 
Ny nämndorganisation: 
Ordförande informerar om beslutet av två nya direktörer och nämnder, 
Nämnden för Äldreomsorg och nämnden för Funktionsstöd där det kommer 
att bli intermistiska FSG under året.  
Individ och familjeomsorgen samt Social Resursförvaltnings 
nämndorganisation skall utredas på nytt då KF har lagt ett yrkande om en 
distriktsuppdelning på fyra distrikt. Det förväntas beslut i april.  



 

Det är många tillfälliga lösningar på chefsnivå i Stadsdelarna med anledning 
av ny nämndorganisation. Vi har med anledning därav bjudit in till 3 tillfällen 
för lokala samverkansrepresentanter. Det är där som frågor om ordinarie 
organisation och medlemmars arbetsmiljö kommer att hanteras.  
 

10. Från CSG, HR och Avtalsrådet  
Senaste CSG-rapporten: 
Saco har varit oeniga med Arbetsgivaren gällande befattningsbenämningar där 
man har sett över titlar. Det finns en rutin som inte har följts. 
Saco är också oeniga om hur arbetsgivaren skriver krav på utbildningsnivå. 
Arbetsgivaren vill att det står avslutad högskoleutbildning, vi vill att det står 
krav på högskoleexamen.  
Resultatet av medarbetarenkäten drogs på CSG. Ett av flera instrument att 
undersöka den psykosociala arbetsmiljön. 
På frågan om arbetsgivaren har någon analys av resultatet så kommer 
analysen upp på HR referensgrupp.  
 
HR-referensgrupp:  
TLO – tidig lokal omställning. Använts till att höja grundkompetensen hos 
medarbetare. I dagsläget har inga pengar gått till våra medlemsgrupper. En 
dialog förs med arbetsgivaren då vi ser att det finns behov av 
kompetensutvecklings för våra medlemmar som skulle göra dem mer 
anställningsbara efter en omställning.  
Bemanningsprinciperna skall förhandlas om med anledning av KF yrkande. 

  
Avtalsrådet: 
Inget möte 
 

11. Övriga grupper (Referensgrupper) 
Mötet gör en genomgång och eventuell justering av representanter i 
partssammansatta referensgrupper.  
 
Se bifogad lista. 

 
12. Eventuella frågor CSG:s dagordning  

  Inga punkter 
 

13. Facklig tid och nya överenskommelser med SLK 
Vid den här tiden på året så tecknas årliga överenskommelser med 
arbetsgivaren om facklig tid på förbundsnivå.  
Mötet diskuterar olika principer för att få en bra dialog med arbetsgivaren.  
Beslut att återuppta frågan på nästa möte.  
 

14. Vilket är Sacorådets kärnuppdrag? Vilket arbete skall Sacorådet 
driva under 2020?  
Sammanfattning av gruppdiskussion: 
Omorganisationen är det stora uppdraget under året. Önskan att stärka det 
lokala fackliga arbetet genom utbildning, handledning, information.  
Vet vi om samverkan fungerar? Ta reda på goda exempel. 
Sacorådet bör driva att vi får en plats på Intranäten lokalt. 
Hemsidan bör prioriteras 



 

Enklare information skall finnas lättillgängligt. 
 Prioritera arbetet med lokala sacoföreningar. 
 

15. Träff med Jonas Attenius (S)  
Vi är fyra Saco representanter som är med på mötet med Jonas Attenius.  
Vi tycker att politiker generellt behöver bli bättre på att fråga oss fackliga om 
det stämmer det som arbetsgivaren säger? 
Attityder kostar inget och politiker kan genom frågor säkerställa att samverkan 
fungerar på sina respektive förvaltningar. 
Det är oftast politiker som hör av sig till oss och vill träffas. 
Nästa träff är med Alliansen i slutet av mars.  

 
16. Övriga arbetsmiljöfrågor 

Medarbetarenkäten redovisas på CSG och i respektive förvaltning. Kan läsas 
på förvaltningarnas intranät. 
 

17. Från förbunden 
Inget från förbunden 
 

18. Övriga frågor 
West Pride 2020 4-7 juni. Sacorådet kommer att ha ett tält i festivalparken. 
Förslag från arbetsgruppen att vi inte deltar i paraden under egen flagga i år då 
det i fjol var få deltagare från Saco. Många går i tåget under andra paroller och 
flaggor. 
Styrelsen beslutar enligt förslag. 

 
Kallelse till den 30/3 då Sacorådet skall ha en heldag kommer i kalendern.  
Återrapportering från infoträffarna och viktiga frågor som kommit upp där. 
Återrapportering årets studieresor står på programmet.  

 
 
Justeras 
 
 
 
Magnus Lagström   Karin Sivertz 
Akademikerförbundet SSR  Akavia 
 
 
 
Sekreterare 
Eva Karlefjärd, Saco 
 


