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OBS att denna text varken utgör eller ersätter protokoll. Informationen är snabbare, men kan
vara vinklad och i värsta fall bygga på missuppfattning, samt är aldrig heltäckande. Läs
alltså gärna även protokollen.

Inledning
Karin Åhström, HR-direktör inledde dagens möte.

Ny enkät förskolan
Madeleine Lundstedt och Ulrika Enderberg, Stadsledningskontoret informerade om en ny enkät som
är tänkt att vara en del av ett utvecklat kvalitetsarbete i förskolan. Enkäten vänder sig till föräldrar.
En pilotomgång har gjorts i AFH.

Införandet av ISA-färddatorer i bilar.
David Backelin och Mats-Ola Larsson, Trafikkontoret informerade om ISA i stadens poolbilar. Saco har
lyft denna fråga under hösten eftersom ISA:s införande inte varit känd av de fackliga
organisationerna. Sacos farhågor har främst rört möjligheten av att ha körjournaler digitalt och de
risker som offentlighetsprincipen då kan medföra . Även arbetsmiljörisker med hastighetsvarnare
som tjuter då man kör för fort diskuterades. Medarbetare kan i vissa situationer behöva ta sig från
en händelse snabbt. Eftersom vi inte fått svar om risken för att röja sekretesskyddad information och
om frågan samverkats så kvarstår ISA som punkt till kommande möte .

Fös för kompetenscenter inom Arbetsmarknad och vuxenutbildning
Saco ska representeras av tre personer i en förvaltningsövergripande samverkansgrupp (FÖS) vid
införande av fyra kompetenscentrar. Angered, Östra Göteborg, Hisingen samt Centrum/Väster är
de fyra områdena. Frågor som kan bli aktuella för FÖS-en är bland annat bemanning och rekrytering.
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Policy och riktlinjer för resor i tjänsten
Anna Malmcrona, Stadsledningskontoret informerade om förslag till resepolicy som reviderats sedan
förra dragningen i CSG. Sacos begäran om möjligheter att använda annan bil vid vissa tillfällen har
skrivits in i policyn. Diskussion uppstod kring kravet på cykelhjälm. Om man bryter mot en
policy/riktlinje (exempelvis att man ska använda cykelhjälm) kan man riskera åtgärder från
arbetsgivaren. Samtliga fackliga organisationer vill ha ett etiskt perspektiv inskrivet i policyn. Det
ökar möjligheten att driva dessa frågor i samband med upphandlingar av hotel och
konferensanläggningar.

Partiell tjänstledighet
Karin Åhström, stadsledighetskontoret informerade om nya riktlinjer för partiell ledigheter. Om
någon medarbetare nekas partiell ledighet ska beslutet kunna motiveras av beslutande chef.
Inriktningen är att alla ansökningar om partiell tjänstledighet ska om möjligt beviljas.

Stadsdirektören informerar
Eva Hessman, tf. stadsdirektör informerade om neddragningar på SLK. Andelen medarbetare på SLK
ska minska med 14 % . Det är en ganska tuff situation på SLK för närvarande med tanke på både
omställning och många nya krav från politiken.

Saconärvaro
Närvarande och representerande Saco var Ulrika Andersson, kommunombud
akademikerförbundet SSR, Gunnar Valinder, kommunombud LR och Anders Andersson
kommunombud Saco.

Anders Andersson
Kommunombud Saco
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