
 

  

1 

 

 

 

 

 

Årsmöte 30 mars 2020 
 

Verksamhetsberättelse för 2019 
SACO-rådet Gotland 

 

 
 
 

 

  



VERKSAMHETSBERÄTTELSE  2020 2
  

 

 

 

 

SACO:s arbetsutskott (AU) har under 201 bestått av följande ledamöter:  

Rosita Sundh  Lärarnas Riksförbund (LR)  Vice Ordförande SACO  
Cecilia Westberg-Bladh Lärarnas Riksförbund (LR)  Facklig sekreterare  
Regina Göbel  Läkarföreningen GLF  Ledamot  
Anna Fagerberg  Naturvetarna  Ledamot  
Niklas Callenmark  Sveriges Ingenjörer  Ledamot  
Rickard Pettersson   Sveriges Arbetsterapeuter  Ledamot 
Tommy Marquart   Sveriges Ingenjörer  SACO Ordförande 

Carin Rosell   Akademikerförbundet SSR Ledamot 
Eva Hällgren  Fysioterapeuterna Ledamot 

 

 

Expeditionsarbetet har under året fördelats mellan ordförande, vice ordförande och 
fackliga sekreteraren, sammantaget ca 85 – 90 %/vecka fast facklig tid inkl. 
arbetsmiljötid. Tiden fastställs och fördelas mellan förbunden och expedition enligt 
rutin. Den fasta fackliga tiden per år beräknas utifrån det sammanlagda antalet 
medlemmar inom SACO-förbunden på Gotland under året. 

Ordförande Tommy Marquart, har fast facklig tid för SACO motsvarande ca: 1 dag i 
veckan för fackligt arbete för SACO. 
Rosita Sundh, har haft fast facklig tid/arbetsmiljötid hos SACO-rådet som 
huvudskyddsombud och vice ordförande för SACO-rådet. Hon har arbetat heltid 
med uppdragen (Har dessutom uppdraget som LR:s ordförande på Gotland). 
Cecilia Westberg-Bladh har haft uppdrag som facklig sekreterare bl.a. med det 
administrativa/ekonomiska arbetet och kontakten med medlemmar inom Region 
Gotland. Cecilia har arbetat c:a 1 dag i veckan på SACO:s expedition under 2019. 

 
 
 

SACO består av 21 självständiga fackförbund som samlar  

700.000 akademiker.  
SACO driver akademikers frågor 

SACO, Sveriges akademikers centralorganisation, driver akademikernas intressen. 
Genom opinionsbildning, egna studier och aktiviteter kämpar vi för att utbildning 
ska löna sig. SACO ska utveckla och förbättra anställningsförhållanden och 
förutsättningar för yrkesutövning för Sveriges akademiker. Vi agerar utifrån en 
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värdegemenskap baserad på SACO-förbundens medlemmars utbildning, kunskap 
och kompetens.  

 

 

 

SACO-rådet på Gotland har under året bestått av 14 SACO-förbund på Gotland 
under året slog Civilekonomerna och Jusek ihop sina påsar och skapade Akavia ett 
nytt förbund som gjorde att förbunden minskade till 13. Varje förbund driver 
intresse- och yrkesfrågor som är specifika för den egna yrkeskåren. Fast facklig tid 
från 14 lokala SACO-förbund på Gotland är grunden för expeditionens arbete (att 
särskilja från rörlig facklig tid). 
Uppgifter den 23 mars 2019. 

 

Antal kommunala medlemmar i SACO-rådet Gotland 

 

Förbund Antal medl 2020 

Akavia 54 

Akademikerförbundet SSR (skall inte vara med på äskandet till ingenjörerna)  188 

Dokumentation - Information- kultur (DIK) 48 

Sveriges Arbetsterapeuter Förbundet 55 

Fysioterapeuterna 56 

Lärarnas Riksförbund LR 332 

Läkarföreningen GLF 200 

Naturvetarna 48 

Sacos tjänstemannaförbund, SRAT 31 

Sveriges Arkitekter 9 

Sveriges Ingenjörer 59 

Sveriges Psykologförbund SP 35 

Sveriges Skolledarförbund (Skall inte vara med på äskade från ingenjörerna) 22 

Summa  1137 
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Enligt våra lokala stadgar antagna 1997-03-06 

Rösterna i rådet fördelas mellan förbunden i förhållande till förbundens med-
lemsantal inom rådets verksamhetsområde. Härvid erhåller varje förbund en 
röst samt dessutom en röst för varje fullt hundratal medlemmar. 

Vilken uppgift och roll har rådet? 

Enligt SACO:s centrala stadgar är uppgifterna följande: 

Rådets uppgifter är att inom sitt verksamhetsområde vara förbundens kontaktorgan 
i frågor av för dessa gemensamt och övergripande intresse, bevaka arbetsgivarens 
tillämpning av arbetsrättslig lagstiftning och tillämpa fackliga överenskommelser, 
etablera erforderliga kontakter med eventuella samverkansorgan inom 
kommunen/landstinget, utse representanter i partsammansatta och andra organ i 
de fall detta inte ankommer på annat samverkansorgan eller förbundsorgan inom 
kommunen/landstinget, hantera tvärfackliga kontakter och allmänna kontakter 
med arbetsgivaren, vara kontaktyta för arbetsgivare, företrädare för andra fackliga 
organisationer, massmedia samt medlemsskapsökande som söker kontakt med 
förbund lokalt eller med representanter för SACO lokalt, verka för 
medlemsrekrytering till förbunden, stärka samhörigheten mellan förbunden lokalt 
och utgöra forum för diskussion av gemensamma frågor. 

 

SACO-råd/föreningar finns i kommuner, regioner och landsting i landet 

 
SACO-förbunden uppträder i vissa sammanhang, som lokal part, gemensamt mot 
arbetsgivaren. Detta kan ske genom ett lokalt SACO-råd eller lokal SACO-förening. 
Det handlar då om frågor om samverkan och arbetsmiljö, inte om lönefrågor. 
Vilka SACO-förbund som ingår i det lokala SACO-rådet/föreningen bestäms lokalt 
av varje förbund.  

Det finns dock en central överenskommelse om att Akademikeralliansens 
medlemsförbund och Akademikerförbundet SSR ska samverka på lokal nivå. 

De lokala SACO-rådens/föreningarnas verksamhet finansieras, gemensamt av 
Akademiker Alliansen. Det är med andra ord vår budget. De SACO-förbund på 
Gotland som inte ingår i den gemensamma gruppen medlemsförbund och har 

gemensamt kontaktförbund faktureras separat från expeditionen, i år via 
Fysioterapeuterna. 

 

SACO-rådet Region Gotland 

SACO-rådet/AU på Gotland arbetar främst med förbundens gemensamma frågor 
gentemot Regionen t.ex. i förhandlingsfrågor, arbetsmiljöfrågor, tjänste- och 
chefstillsättningar, budget och i det högsta samverkansorganet, CSK. 
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SACO AU -2019 

Datum: 190204, 190304, 190325(årsmöte), 190429, 190513(rådsmöte), 190930, 
191010(rådsmöte) samt julavslutning 191216.  
Övriga inom SACO-rådet   

Följande förbund har varit närvarande på rådsmöten under året: 

Dokumentation – Information – Kommunikation (DIK) 
Lärarnas Riksförbund (LR) 
Naturvetarna 
Svenska Logopedförbundet Gotland (Slof Gotland, en del av SACO:s 
tjänstemannaförbund SRAT) 
Sveriges Ingenjörer  
Sveriges Arbetsterapeuter 
Akademikerförbundet SSR 
Läkarförbundet, Gotlands läkarförening(GLF) 
Fysioterapeuterna 

 

Ekonomi/budget  

Årsredovisning skickades till Sveriges ingenjörer inklusive aktiviteter under 2019. 
Vilket resulterade i ett ekonomiskt tillskott på 4000 kr. 

Ingående saldo 31/12 2019 var 12,980 kronor  

Kostnader för verksamhetsåret har belastats med omkostnader för rådsmöten, AU-
möten, årsmöte, driftskostnader för egen skrivare, kontorsmaterial, litteratur, 
telefon, portokostnader, utbildningar mm. 

Kommunikation med rådets förbund 

Förutom kommunikation och diskussion på rådsmöten har informationsöverföring 
skett via e-post, telefon samt protokoll från AU- och Rådsmöten. Information har 
via e-post skickats till våra medlemsförbund som sedan i sin tur informerar sina 
medlemmar. Vi har i början av 2014 fått en central hemsida via SACO som bl.a. har 

som mål att underlätta och förstärka såväl information som kommunikation till 
medlemmar men också intresse för det fackliga arbete som bedrivs av SACO lokalt. 
Här kommer alla protokoll från SACO-AU och Råds-möten att läggas upp 
http://www.Sacolokalt.se/Sacoradet-gotland/  

Tvärfackligt samarbete  

Tvärfackligt regelbundet samarbete mellan centrala förbunden på Gotland, SACO, 
TCO och LO-förbunden, har skett inför CSK:s (Centrala samverkanskommittén) 
sammanträden under året. Förbunden som har träffats har varit Vision, 

http://www.sacolokalt.se/sacoradet-gotland/
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Lärarförbundet, Vårdförbundet (TCO), Kommunalarbetarförbundet (LO) och SACO 
genom Rosita Sundh, Tommy Marquart och Niklas Callenmark.  

Central samverkan i Region Gotland 

CSK, där vår regiondirektör/personaldirektör sitter ordförande, är det högsta 
samverkansforumet där personal får möjlighet att utöva sitt inflytande innan beslut 
tas i Regionstyrelsen (RS). Tommy Marquart har under året varit ordinarie ledamot i 
CSK, Rosita Sundh ersättare 1 och Niklas Callenmark ersättare 2. 

Några aktuella frågor i Region Gotland under året har diskuterats i SACO-rådet 
och SACO AU under året 2019: 

 Intresset för fackligt arbete har ökat för SACO-grupperna. Medlemsantalet 
har ökat något under 2019 till 1137 (enligt uppgifter från förbunden 
200320) från 1125. Vissa förbund har minskat medans andra har ökat 
något.     

 Region Gotlands budgetläge är fortfarande ansträngt och förvaltningarna 
har fått ytterligare besparingskrav 2020 till 2023. Vilket förmodligen 
kommer påverka flera verksamheter negativ.   

 Flera nya tjänstetillsättningar på ledningsnivå har skett under året där 
också SACO medverkat vid intervjuerna. 

 Kurser i grundläggande Allmänna bestämmelser och samverkan 
genomfördes under vår och höst. Kursledare var Rosita Sundh. 

 Minskningen av ekonomer (5 st) skulle hanteras genom inrättandet av ett 
beslutsstöd för alla chefer. Detta system är efter ett år är nu på plats, och vi 
inom fackliga organisationer anser att det kommer behövas utvärdera under 
2020.      

 Medarbetarenkäten: vi får enkäten vartannat år där enkäten är en komplett 
undersökning och vartannat år med fokus på de problemområden som 
identifierats och måste åtgärdas. Under 2019 har det visat sig att 
ledarskapet är ett av problemområdena samt konflikter i arbetsgruppen 
vilket jag anser kan ofta kopplas till ledarskapet med otydliga roller och 
ansvar. Fokusområdet ligger mycket på kulturen inom Region Gotland.  
 

 Samverkansombuden har ibland känt ett motstånd från ledningen att få 
ledigt för att medverka. Detta gäller oftast chefer som inte har någon egen 
samverkansgrupp. Detta arbete fortgår att involvera framför allt när det 
gäller skyddsombud som är svåra att rekrytera. Det gör att 
arbetsmiljöarbetet ofta blir betungande för dem skyddsombuden som i dag 
finns. Det måste till ett ökat samförstånd när det gäller att se nyttan med 

samverkan.  
 

Vilka är Offentliganställdas Förhandlingsråd och Akademikeralliansen? 

De kommunala avtalen inom OFR- grupperna har att analysera det gamla avtalet 
och rätta till det som inte varit framgångsrikt. I dag är fjorton (14) fackförbund 
medlemmar i OFR, www.ofr.se.   

http://www.ofr.se/
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OFR har medlemsförbund som tillhör TCO respektive SACO och även förbund som 
står utanför dessa centralorganisationer till exempel Ledarna. Förbunden är: 
Lärarförbundet, Vision, Vårdförbundet, Lärarnas Riksförbund, 
Akademikerförbundet SSR, Sveriges läkarförbund, Polisförbundet, Ledarna, 
Officersförbundet, Försvarsförbundet, Tullkust, Svenska folkhögskolans lä-
rarförbund, Teaterförbundet,. 

 

OFR har uppdrag inom följande områden:  

 Pension 

 Försäkring 

 Omställning 

 Arbetsmiljö 

 Lönestatistik 

 Offentlig sektors utveckling 

 

Centrala regionala fackliga och partsammansatta arbetsgrupper med arbetsgivaren 

 Olika program och policys förnyas regelbundet bl.a. karriärmöjligheter, 
medarbetarsamtal, lönesamtal, hälsostrategier som friskvård t ex. 

 Regionens näringslivsråd – där LO representerar även SACO. 
 LO har tilldelats en plats i  regionens näringslivsråd. LO har fått frågan från 

Region Gotland om LO även kan representera TCO och SACO-rådet  i 
Regionens näringslivsråd  där LO har tilldelats en plats. SACO-rådet har 
accepterat. LO har varit aktiva i hela processen och haft synpunkter på de 
näringslivsprogram som regionen håller på att ta fram. Från LO kommer 
Mikael Nilsson att finnas med i rådet. Han har även suttit med i det gamla 
partnerskapet och deltagit på de flesta möten med Tillväxt Gotland. De som 
fått platser i rådet är Svenskt Näringsliv, Företagarna, Tillväxt Gotland, LRF, 
Gotlands Idrottsförbund, Länsstyrelsen, Högskolan, Gotländska 
utvecklingsbolag i samverkan, LO och Almi. 

 

  



VERKSAMHETSBERÄTTELSE  2020 8
  

 

 

 

 

Rosita Sundh Sacos Huvudskyddsombud meddelar följande för 2019: 

Rapport från Huvudskyddsombudet gällande 2019 

Tillägg till den stående rapporten är att 2019 inte avvikit positivt vad gäller 
behov av insatser från HSO. Under årets första hälft genomförde HSO tre 
enkätundersökningar på tre skilda förvaltningar. Alla visade på resultat som 
krävde åtgärder av skilda slag. HSO överlämnade information till ansvariga 
arbetsgivarrepresentanter och två av ärendena avslutades på ett godtagbart sätt 
av arbetsgivaren. Ett av dem är fortfarande under ”lupp” från HSO:s sida. 

Mot slutet av 2019 kom ännu ett ärende in av svårare karaktär. Det ärendet har 
uppmärksammats i media och har i skrivande stund inte hanterats på ett bra 
sätt av berörd förvaltningsledning. Därmed har problemen fördjupats och fler 
blivit påverkade av en försämrad arbetsmiljö. 

Positivt är att det finns intresse från SACO-företrädare att ”skolas” in i HSO-
uppdraget. Återväxten är oerhört viktig, då det för tillfället inte ser ut som att 
uppdraget kommer att minska i omfattning. Tvärtom! 

 

Utbildning   

För att driva utbildning dagtid för förtroendevalda tas denna fråga upp i början av 
året med ledningskontoret. 

Lokala utbildningar som vi genomfört under 2019 är: 

 Introduktionsutbildning för skyddsombud inom SACO 

 Grundläggande arbetsrätt 

 Samverkansutbildning 
 
Ca: 15 personer har deltagit i kurserna.  
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Ordförandens slutord för 2019 

Åren går mycket fort och tillbakablicken över året handlar om reflektion kring 
fackligt arbete och den organisatoriska förändring som skett under året. 

Min fackliga tid är 25% och jag försöker vara på plats varje fredag på kontoret. 
Utöver detta så är det mycket tid till olika möten där AG kallat ex. intervjuer där 
ordinäre SACO ombud inte kan medverka eller känner sig inte kunna medverka 
p.g.a. känsla av jävighet eller ren olustkänsla.   

Har haft ett arbetsplatsbesök för att diskutera fackliga frågor men framför allt om 
pension och försäkringar. Hoppas på att kunna genomföra flera under 2020. Den 
stora frågan på mitt besök var pensioner och lönediskussioner.      

En annan oro jag känner är fortsatta besparingarna inom Regionen (det nya 
sparbetingen på 120 miljoner under 3 år). Tyvärr känner jag en viss oro eftersom 
det förmodligen inte går att ”hyvla” längre utan risk finns att verksamheter måste 
försvinna eller krympa. Det finns en fortsatt oro bland medlemmar kring var och 
vad som skall sparas på. Många upplever det som att verksamheterna redan är 
mycket slimmade efter år av besparingar.  

Samverkan på förvaltningarna skiljer sig fortfarande mycket vilket betyder att vissa 
medlemmar känner delaktighet i det som sker på sin avdelning, medan andra 
medlemmar känner att det inte finns någon delaktighet utan att allt bestäms ”där 
uppe”. Ibland beror detta på vilken typ av organisationsmodell förvaltningarna 
väljer. Oavsett organisationsmodell måste det finnas ett krav på ett bättre sätt att 
förmedla samverkansbeslut så att alla kan känna sig delaktiga och det gäller före 
samverkan och efter.  

Ledarskapet anser jag fortfarande är ett problemområde som måste bli bättre, 
numera vill ledingen ändra på ledarskapet från coachande ledarskap utvecklas till  
tillitsledarskap vilket jag anser är bra men tror vägen dit är lång, detta grundar jag 
mig på flera incidenser som har hänt under 2019 och fortfarande pågår på flera 
arbetsplatser där just ledaren är problemet.  

Arbetsmiljön: Jag anser att flera chefer inte jobbar efter ett systematiskt 
arbetsmiljöarbete som man kan kräva, vilket jag lätt kan se i avvikelsesystemet där 
analysen oftast sker utan skyddsombud och fler och fler händelser bedöms som 
”annan händelse” utan förklaringar.   

Det finns mycket att jobba med inom Regionen och vi behöver vara fler, så jag 
uppmana alla inom SACO – råden att passa på att försöka rekrytera flera att 
engagera sig i fackliga frågor.   

Visby den 26 mars 2020 

Tommy Marquart 



VERKSAMHETSBERÄTTELSE  2020 10
  

 

 

 

 
 

SACO:s arbetsutskott (AU) 

 

………………………………………….  ……………………………………….. 

Tommy Marquart              Rosita Sundh 

Ordförande SACO-rådet         Vice ordförande SACO-ådet 
Sveriges Ingenjörer              Lärarnas Riksförbund 

 

…………………………………………………. …………………………………….. 

Cecilia Westberg-Bladh          Anna Fagerberg  
facklig sekreterare                 Naturvetarna 

Lärarnas Riksförbund    

 

……………………………………………. …………………………………………. 

Niklas Callenmark, ledamot       Rickard Pettersson 
Sveriges Ingenjörer                Sveriges Arbetsterapeuter 

 

………………………………………………….. ………………………………………… 
Regina Göbel, ledamot   Eva Hällgren 

Läkarföreningen GLF   Fysioterapeuterna 

 


