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Saco-S verksamhetsplan 2022 
 

 

Inledning  
 
Inledningen av 2022 präglas precis som större delen av 2020 och 2021 av 
corona-pandemin, vilket givetvis påverkar Saco-S verksamhet central och lokalt. 
Situationen är i dagsläget förändrad och pandemins påverkan på Saco-S 
verksamhet är inte längre lika stor. Dock kvarstår ett förändrat arbetssätt med 
mer distansarbete, mer digitalt arbetssätt och digitala möten som ett självklart 
alternativ. 
 
Saco-S verksamhet under 2022 kommer för övrigt att domineras av den 
överenskommelse vi träffade med Arbetsgivarverket den 30 november 2020. 
Den innehåller flera stora partsgemensamma arbeten som kommer att kräva 
resurser i form av tid och kompetens. 
 
De regelbundna träffarna, varannan vecka, med Arbetsgivarverket fortsätter och 
utökas för vissa frågor för att Förhandlingsledningen ska kunna genomföra 
överenskommelsen. Förhandlingsledningen ger, när så erfordras, arbetsgrupper 
i uppdrag att bereda frågor. Mötena är ett viktigt forum även när nya 
frågeställningar uppstår och parterna snabbt behöver komma fram till en 
lösning. Lösningen av en statlig trygghetsöverenskommelse hanteras inom 
ramen för detta upparbetade samarbete. 
 
Saco-S interna utvecklingsarbete fortsätter under året. Det är angeläget att 
ytterligare synliggöra Saco-S och att nya medlemmar kontinuerligt rekryteras så 
att Saco-S växer. Särskilt angeläget är behålla och rekrytera chefsmedlemmar.  
 
 

Lönebildning 
  
RALS-T, partsgemensamt arbete  
Styrelsen fortsätter arbetet med att utveckla tillsvidareavtalet RALS-T. Under 
2022 kommer Andreas Nyström och Anna Westling för Saco-S räkning att 
arbeta med överenskommelsen som träffades med Arbetsgivarverket under 
2020 kring översyn av texterna i RALS-T. Målsättningen är att vidareutveckla 
tillsvidareavtalets särart och ta om hand de slutsatser som framkommit i arbetet 
med Framtidens RALS-T kring vad som behöver förtydligas i avtalet. Arbetet 
beräknas pågå under hela 2022.  
 
Framtidens RALS-T, partseget arbete 
Under 2021 har ett omfattande arbete med vår partsegna analys och 
utvärdering av löneavtalet RALS-T genomförts och levererat en rapport och en 
slutredovisning för Saco-S styrelse samt representantskap. Arbetet har utgått 
från underlag ifrån de partsgemensamma utvärderingarna av löneavtalet 
genomförda tillsammans med Arbetsgivarverket liksom av statistik från andra 
sektorer med tillsvidareavtal. Vidare har arbetsgruppen genomfört en 
enkätundersökning och djupintervjuer med förtroendevalda från alla sektorer 
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inom staten enligt Arbetsgivarverkets sektorsindelning. Gruppen har också 
samlat in lokala RALS-T-avtal och lokala enkäter framtagna bland de statliga 
verksamheterna för att fånga perspektiv från lokal nivå liksom central nivå.  
 
Flera viktiga slutsatser kring vad som behöver förbättras i avtalet, i den lokala 
tillämningen i de statliga verksamheterna liksom vårt gemensamma ansvar i att 
utbilda förtroendevalda och medlemmar inom ramen för kontaktförbunds-
ansvaret har klarlagts och en plan för hur detta skall omhändertagas av 
projektgruppen har arbetats fram. Stödmaterial, utbildningsmaterial, 
löneutbildningsträff mellan förbunden och workshop för representantskapets 
ledamöter är exempel på aktiviteter och leveranser som planeras under 2022. 
 
Stöd till lokala parter i lönerevisionsprocessen  
Kontaktförbunden har en viktig roll i att utbilda och stödja lokalt 
förtroendevalda i deras arbete med att utveckla den lokala lönebildningen och 
lönesättningen i enlighet med intentionerna i avtalet. I detta arbete har 
rapporten om Framtidens RALS-T identifierat områden där vi kan bistå 
ytterligare, genom att ta fram ett gemensamt utbildningsmaterial kring det 
partsgemensamma stödmaterialet för att öka dess användning. Detta material 
kommer att utarbetas under kvartal 1-2 2022, liksom ett utbildningsmaterial för 
de lokala föreningarna kring löneprocessen och avtalet att använda i 
medlemsmöten fysiskt eller digitalt. 
 

 

Villkorsfrågor 
  
Villkorsavtal-T  
Enskild överenskommelse   
Enligt överenskommelsen från november 2020 med Arbetsgivarverket ska 
parterna påbörja ett arbete i syfte att undersöka möjligheterna att utöka enskild 
överenskommelse. Arbetet inleds i juni och tid fram till dess används för at 
undersöka lokala förtroendevaldas och medlemmarnas syn på enskild 
överenskommelse och till förankring av Saco-S utgångspunkter för arbetet i 
styrelse och representantskap.  
 
Arbete kring arbetstidsbestämmelser för lärare och doktorander inom 
högskolan (Villkorsavtal-T bilaga 5)  
  
Enligt överenskommelsen med Arbetsgivarverket ska parterna under 2022 
inleda ett arbete kring Specialbestämmelser för vissa arbetstagare vid 
universitet och högskolor som rör arbetstidsbestämmelser för lärare och 
doktorander. Arbetet kommer att bedrivas i en arbetsgrupp där Saco-S kommer 
att ha två representanter, OFR S/P/O en representant och Arbetsgivarverket tre 
representanter. Saco-S kommer därutöver att ha en referensgrupp med 
representanter för de fyra mest berörda förbunden (SULF, Sveriges ingenjörer, 
Naturvetarna och Läkarförbundet). Därtill finns en gemensam referensgrupp 
för Saco-S och OFR S/P/O.  
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Internationella anställningar  
Vid avtalsförhandlingarna 2017 kom parterna överens om att göra en 
genomgång av villkoren för arbetstagare som arbetar inom den statliga sektorn 
och som antingen kommer till Sverige från andra länder eller arbetar på distans 
från andra länder (utan att vara utsända). Detta behövs eftersom det är oklart 
om villkoren i våra avtal kan tillämpas i dessa situationer. Uppdraget innefattar 
också att se över om villkoren i URA kan tillämpas när annan arbetsgivare än en 
myndighet sänder ut arbetstagare till andra länder.  
 
Under 2019 påbörjades uppdraget av en arbetsgrupp. Arbetsgruppen kan, om 
man identifierar ett behov av förändringar i våra avtal, komma att föreslå 
sådana. Arbetet slutfördes inte under 2021 och planen för 2022 är oklar.   
 
Avtal för lokalanställda svenska medborgare  
I avtalsförhandlingarna 2013 kom parterna överens om att göra en översyn av 
pensionsavtalet för lokalanställda vid svenska utlandsmyndigheter. Översynen 
har pågått i långsam takt under flera år och det är i nuläget osäker hur arbetet 
ska prioriteras under 2022. Återupptas arbete ska fokus ligga på avtalets 
pensionsbilaga samt förutsättningar för avgångsförmåner.    
 

Avtal om omställning och Avtal om lokala omställningsmedel 
Saco-S förväntas under våren att inleda förhandlingar med Arbetsgivarverket 
kring konsekvenser av de väntade förändringar i lagstiftningen angående LAS, 
grundläggande omställning och kompetensutveckling i form av 
omställningsstudiestöd. Staten kommer att beröras av förändringarna och kan 
därför behöva balansera Avtal om omställning och Avtal om lokala 
omställningsmedel för att möta försämringar i LAS samt de reformer som berör 
omställning och omställningsstudiestöd.  
 
Under vintern och våren kommer analyser av sektorns behöv göras utifrån 
Trygghetsöverenskommelsen, KOM-KR och lagförslagen enligt de statliga 
utredningarna. Saco-S kommer att delta i centrala partsgemensamma 
arbetsgrupper samt ha en omfattande intern dialog i styrelsen och 
representantskapet kring konsekvenser av förslagen samt möjlig balansering 
genom de statliga kollektivavtalen. Enligt lagförslaget ska förändringarna börja 
gälla från sista juni och vara i gång 1 oktober vilket kommer att kräva olika typer 
av stödinsatser till Saco-S lokalt. Trygghetsstiftelsens uppdrag kommer också 
att förändas om man blir en registrerad omställningsorganisation och den 
processen kommer att följas av Saco-S via förhandlingar kring nya uppdrag 
samt via Trygghetsstiftelsens styrelse.  
  
I avtalsförhandlingarna 2020 förstärktes Avtal om omställning genom att även 
sjuka och färdigrehabiliterade ska kunna omfattas av avtalet. Eftersom denna 
förstärkning är tidsbegränsad följer Saco-S målgruppen kontinuerligt via 
Omställningsnämnden samt Trygghetsstiftelsens styrelse. 
 

Statistikavtal  
Införandet av säkerhetsskyddslagen påverkar bland annat vilka krav som ställs 
på den som tar emot uppgifterna samt hur uppgifterna i övrigt kan hanteras då 
den är säkerhetsklassad. Den partsgemensamma statistiken samlas in av 
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Arbetsgivarverket som vidtagit åtgärder med anledning av 
säkerhetsskyddslagstiftningen.  
 
Mot den bakgrunden är parterna överens om att avtalet om samarbete i 
statistikfrågor behöver ses över för att upprätthålla en tillräcklig säkerhetsnivå 
vid hanteringen av den partsgemensamma lönestatistiken. Syftet är att parterna 
ska ha tillgång till partsgemensam statistik på motsvarande sätt som tidigare. 
Den partsgemensamma arbetsgruppen, Tekniska gruppen, har därför fått i 
uppdrag att se över överenskommelsen och göra de ändringar som krävs för att 
nå en tillräcklig säkerhetsnivå.  
 

Stödgrupp i vissa arbetsmiljöfrågor 
I avtalsrörelsen 2020 kom parterna överens om att bilda en ”Stödgrupp i vissa 
arbetsmiljöfrågor”, SIVAN. Gruppen fick i uppdrag att under avtalsperioden 
arbeta med följande: 
 
- Dra slutsatser om sjukfrånvarons utveckling och tendenser utifrån 
den statistik över sjukfrånvaron i staten som Statskontoret årligen presenterar 
och annan statistik som parterna är överens om. Härvid ska särskilt 
uppmärksammas förändringar i statistiken som kan vara en följd av pandemin.  
 
- Sammanställa och dra slutsatser av lokala parters erfarenheter av 
hur lag- och avtalsreglerad partssamverkan, till exempel arbetsmiljöarbetet, 
påverkats av den situation som pandemin har satt oss i.  
 
- Ta fram förslag till partsgemensamma insatser efter Regeringens 
beslut om ny arbetsmiljöstrategi med anledning av att den nuvarande strategin 
för 2016-2020 löper ut.   
 
- Bidra till att stärka kunskaperna hos lokala parter i det 
förebyggande och aktiva arbetet mot diskriminering och sexuella trakasserier 
genom att ge förslag till aktiviteter och exempel på handlingsplaner. 
 
Under 2022 kommer SIVAN att leverera/producera: 
 

- Ett underlag till förhandlingsledningarna om arbetsmiljöstrategin. 
- Dra slutsatser om sjukfrånvarons utveckling. 
- Föreslå åtgärder för att bidra till att stärka kunskaperna hos lokala parter 

i det förebyggande och aktiva arbetet mot diskriminering och sexuella 
trakasserier. 

 
 

Övrig förhandlingsverksamhet  
 

Statlig trygghetsöverenskommelse 
Under 2021 genomförde Saco-S partsegna och partsgemensamma analyser av 
överenskommelsen mellan Svenska Näringsliv, PTK och andra förbund som 
tecknades 2020, departementspromemorior och de statliga avtalen och 
särlagstiftningarna.  Utifrån dessa analyser har Saco-S fattat beslut om en 
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inriktning och prioriterade målsättningar för förhandlingen om en ny statlig 
trygghetsöverenskommelse. 
 

Övergripande inriktning för kommande förhandlingar: 
 

• Säkerställa fortsatt balans mellan parterna  

• Stärka anställningstryggheten och omställningsförmågan inom staten 

• Statliga avtal ska vara i paritet eller bättre än avtalen på andra 

sektorer 

• Möjliggöra livslångt lärande i anställning 

• Stärka statens attraktionskraft 

• Undvika inlåsningseffekter inom sektorn eller mellan sektorerna 

• Samarbete med övriga fackliga parter inom sektorn  

 

Målsättning för prioriterade områden: 
 
Anställningsformer: 
Säkerställa bättre villkor /trygghet vid visstidsanställning enligt lag och 
förordning 
Säkerställa reglering av hantering av inhyrd personal 
 
Turordning: 
Se till att treundantaget inte tillämpas på statlig sektor 
Säkerställa regler för sänkt sysselsättningsgrad 
 
Omställning: 
Säkerställa grundskydd likvärdigt andra sektorer 
Rusta Trygghetsstiftelsens förmåga 
Garantera möjlighet till studieledighet 
Säkerställa kompletterande studielön 
Säkra och utveckla värden i befintliga avtal 
 

Förhandlingsarbetet ska samordnas tidsmässigt med ikraftträdandet av ny 
lagstiftning 30 juni.  

 
 

Utvecklingsarbete inom ramen för Partsrådets verksamhet 
 
Arbetsområde Centrala parters stöd till lokal lönebildning  
Arbetet med det av parterna gemensamt utvecklade metodstödet BESTA-vägen 
är genomfört och i huvudsak även implementeringen av BESTA-vägen. Under 
2022 planerar parterna att genomföra en utbildningsdag digitalt i 
användningen av BESTA-vägen lokalt och den praktiska implementeringen av 
BESTA-vägen. Informationen och stödet på webben kring BESTA-vägen 
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behöver kontinuerligt utvecklas. Syftet är att lokala parter ska erhålla en 
fördjupad kunskap om BESTA-vägen som arbetsmetod.  
 
Utöver ovanstående aktiviteter och insatser behöver centrala parter ha 
beredskap att kunna ge stöd till lokala parter när de har svårigheter att tillämpa 
metoden i lönebildningsarbetet eller motsvarande.  
 
Tidig höst planerar parterna att genomföra en partsgemensam Lönebildnings-
dag med fokus på de delar av förberedelseprocessen som kan genomföras 
gemensamt mellan parterna lokalt. Upplägget är tänkt som ett gemensamt 
digitalt forum i form av ett webbinarium likt det mycket lyckade som 
genomfördes under 2021. Målgruppen är lokala parter som deltar 
partsgemensamt. Styrgruppen kommer att ta fram ett programinnehåll kring 
detta. 
 
Den särskilda bilaterala lönebildningsaktivitet mellan Arbetsgivarverket och 
Saco-S kommer att ha inriktning mot hur lokala parter med tillsvidareavtal ska 
hantera lönerevision de år övriga fackliga parter befinner sig i avtalsrörelse 
 
Arbetsområde Centrala parters stöd till samverkan på lokal nivå  

Under 2021 genomfördes en behovsanalys i form av en enkät. Utifrån resultaten 
av denna och tidigare identifierade behov har arbetsområdet definierat följande 
fokusområden att arbeta med under kommande verksamhetsår:  
 

• Kunskapshöjande insatser. Av enkätundersökningen framkom att 
kunskapsbehoven uttrycks på olika sätt dels beroende på var lokala 
parter är i sitt utvecklingsarbete och hur de olika företrädarna ser på det 
arbetet, dels utifrån synen på det egna partsarbetet i allmänhet. De olika 
företrädarna beskriver ett kunskapsglapp hos den andra parten. Vidare 
utrycks att det är svårt att åstadkomma den samverkan mellan chef och 
medarbetare som eftersträvas i avtalet Samverkan för framtiden. En icke 
oansenlig del av respondenterna som har lokalt avtal vet inte vilket 
centralt avtal det vilar på. Styrgruppen kommer att ta fram material i 
syfte att höja kunskapsnivån för lokala parter.  
 

• Samverkan längst ut i organisationen. Lokala parter har svårt att utveckla 
den lokala samverkansprocessen till att även omfatta dialogen mellan 
chef och medarbetare längst ut i organisationen. Detta är en central del 
av avtalet Samverkan för framtiden. Styrgruppen kommer arbeta med att 
optimera stödet till lokala parter avseende detta.  
  

• Omstart/nystart – partsgemensam kapacitet. Under 2021 påbörjades ett 
arbete tillsammans med konsultföretaget Gro i syfte att utifrån tjänsten 
Samskapat utvecklingsarbete som finns inom Hållbart arbetsliv nyttja de 
olika verktyg som tjänsten innehåller. Tanken är att strukturera ett antal 
flöden som lokala parter kan nyttja utifrån olika situationer där den 
lokala processen av någon anledning låst sig.  

 
Utöver detta ses webbverktyget kontinuerligt över. Lokala parter kommer även 
fortsättningsvis att erbjudas individuellt stöd.   
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Arbetsområdet bedömer att de digitala insatserna kommer att bli dominerande 
även under 2022 i form av webbinarier, workshops, filmer samt individuella 
digitala stödinsatser. Möjligen kan även traditionella seminarier bli aktuellt.  
 
Arbetsområde Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv  
Centrala parter har enats om att det fortsatt är angeläget att arbeta med 
arbetsmiljöfrågor och med särskilt fokus på det som kan bidra till att motverka 
ohälsa såväl som att främja hälsa och välbefinnande. Detta genom att stödja 
lokala parter i arbetet med att förebygga, samverka kring och hantera 
arbetsmiljöfrågor. 
 
Under åren 2021–2023 har arbetsområdet Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv 
följande inriktning. 
 

• Utifrån lokala parters behov utforma stöd genom kunskap och verktyg till 
det lokala arbetsmiljöarbetet med inriktning på det systematiska 
arbetsmiljöarbetet vid ett digitalt arbetssätt, psykisk ohälsa kopplat till 
arbetet och arbetsplatsen samt arbetsanpassning och rehabilitering.  

• Styrgruppen ska utforma och ta fram ett sammanhållet material till 
lokala parter om sådana insatser och arbetssätt som kan stödja det 
systematiska arbetsmiljöarbetet vid ett digitalt arbetssätt. 

• Styrgruppen ska planera och ta fram ett sammanhållet material för att 
höja kunskapen om sådana insatser som kan bidra till arbetet med 
psykisk hälsa och ohälsa med kopplingen till arbetet och arbetsplatsen 
med särskild hänsyn till den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. 

 
Fokus under 2022 kommer vara att strukturera innehåll och ta reda på vilka 
behov myndigheterna för de tre temaområdena. Vidare kommer också de 
utbildningsmaterial som tidigare producerats marknadsföras. 
 
Arbetsområde Hållbart arbetsliv  
Från 1 januari 2022 får programmet en helt ny styrgrupp eftersom 
förhandlingsledningarna, som tidigare agerat styrgrupp, får en annan roll inom 
Partsrådet.  
 
Arbetet fortsätter med att erbjuda och kommunicera innehållet i de tjänster 
arbetsområdet erbjuder. Två ytterligare tjänster kommer att lanseras under året 
till de som redan finns sedan tidigare: Konsten på plats och Ett längre arbetsliv. 
Programmet kommer under 2022 att fokusera på fyra områden för att säkra 
tillgängligheten och nå ut till fler genom att visa aktualitet, säkra 
framgångsfaktorer, minska ledtider och skapa stöttande nätverk samt 
ambassadörskap.  
 
Under 2022 behöver fokus även fortsättningsvis vara att verka främjande av att 
framtaget stöd omsätts i praktiken för att lokala parters ska nå sina mål utifrån 
sig egen agenda och ambitionsnivå.  
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Pension 
  
Partsgemensamt arbete om de statliga tjänstepensionsbestämmelserna  
I avtalsförhandlingarna 2020 enades parterna på det statliga avtalsområdet om 
ett partsgemensamt arbete om de statliga tjänstepensionsbestämmelserna. 
Bakgrunden är den succesiva höjningen av pensionsrelaterade åldrar i allmänna 
pensionssystemet och socialförsäkringssystemet samt LAS-åldern väntas ske i 
tre steg, där första steget togs 1 januari 2020 och därefter 2023 och 2026. Dessa 
ändringar får återverkningar på pensionsavtalet PA16 där anpassningar behöver 
ske för att samverka med allmän pension och främja ett längre arbetsliv. Det 
föranledde alla tre arbetstagorganisationer att lägga likalydande yrkanden om 
att förlängt intjänande till premiebestämd pension för alla statligt anställda upp 
till LAS-åldern. Vidare yrkade arbetstagarorganisationerna på högre avsättning 
till premiebestämd ålderspension i Avdelning II, motsvarande nivån för 
ålderspension flex i Avdelning I.  
 
Det partsgemensamma arbetet inleddes aldrig under 2021 utan startar troligen 
först 2022. Enligt överenskommelsen från 2020 ska arbetet vara avslutat i 
september 2022. Därefter vidtar förhandlingar. 
 
Genomförandet av PA 16 
Från förhandlingsprotokollet för PA 16 återstår att genomföra en 
översyn av beräkningsgrund för efterlevande- och sjukpension för Avdelning I. 
Det är oklart när denna fråga kommer att hanteras men kan bli en del det 
partsgemensamma arbetet med att se över tjänstepensionsbestämmelserna (se 
ovan).  
 
Avtalsvård 
Det fortlöpande arbetet med att tolka och vårda pensionsavtalet sker i PA16-
nämnden. Nämnden har åtta sammanträden inplanerade under 2022. Ett 
fortsatt inflöde av ärenden rörande uppräkning av äldre livräntor väntas även 
2022. 
 
Arbetet i den partsammansatta informationsgruppen kommer att fortsätta 
under året för att, i samarbete med SPV, utveckla och förbättra informationen 
till de försäkrade men också ta fram partsgemensam information om PA 16.   
 
 

Omvärldsbevakning och påverkansarbete 
 
Möten med ministrar och Regeringskansliet.  
Civilministern kallar varje år till sig parterna på det statliga avtalsområdet för 
informationsutbyte. Styrelsen tar vara på tillfället att lyfta aktuella 
frågeställningar.  
 
Med anledning av arbetet med hur ny lagstiftning inom anställningsskydd, 
kompetensutveckling och omställning påverkar det statliga avtalsområdet Saco-
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S att uppvakta arbetsmarknadsdepartementet på olika nivåer utifrån hur 
arbetet med ny lagstiftning framskrider. 
 
Kansliet för Hållbart arbetsliv har inrättat referensgrupper för 
arbetsmarknadens parter och Saco-S är representerat i den statliga 
referensgruppen genom Anders Lindström, Akademikerförbundet SSR 
 
Omvärldsbevakning  
En angelägen uppgift för Saco-S är att följa utvecklingen i omvärlden. Inom 
statlig sektor sker kontinuerliga förändringar av myndigheternas organisation 
vilket påverkar arbetet inom Saco-S-föreningarnas och kontaktförbundens 
verksamhet. Saco-S kommer fortsätta följa arbetet med ny lagstiftning avseende 
anställningsskydd, omställning/kompetensutveckling och arbetslöshetskassa 
samt delta i de olika aktiviteter där påverkan kan utövas, närmast är det aktuellt 
med remissvar.  Andra aktuella frågor under 2022 är EU kommissionens 
initiativ om minimilöner, regeringens nya arbetsmiljöstrategi. Där Saco-S 
bedömer det som framgångsrikt kommer vi att samordna påverkansarbete mot 
regering och andra med övriga arbetstagarorganisationer inom det statliga 
avtalsområdet. 
 
Med anledning av det ökande behovet av omvärldsbevakning och 
påverkansarbete kommer Saco-S att ta fram riktlinjer för det. 
 

 

Saco-S utveckling  
 
Saco-S varumärke  
Saco-S har fastställt en värdegrund som är vägledande i olika arbetsprocesser. 
Värdegrunden innebär att synliggöra medlemmarnas kompetens och betydelse 
för den statliga verksamheten, öka antalet fackligt organiserade som vill 
identifiera sig med Saco-S samt att effektivare och gemensamt kommunicera 
varumärket Saco-S.  
 
Saco-S gemensamma vision är att ”Saco-S är det självklara valet för akademiker 
i staten. Med medlemmen i fokus förnyar vi villkor och arbetsliv och utvecklar 
den statliga verksamheten”. Saco-S vill tillsammans vara och uppfattas som 
professionella och modiga.  
 
Synliggöra Saco-S  
Saco-S på lokal nivå behöver synliggöras ännu mer än idag. Genom att synas 
kan vi växa och när vi växer och blir fler skapas förutsättningar för ökat 
inflytande på arbetsplatserna såväl som på central nivå. Därför har Saco-S lagt 
fast en vision att bli störst i staten och ett mål att bli 100 000 medlemmar.  

 
Medlemsrekrytering  
Saco-S styrelse har en rekryteringsgrupp som löpande arbetar med att se över 
befintligt rekryteringsmaterial och ta fram nytt material. Det handlar om 
rekryteringsutbildning, broschyrer, information på webben om rekrytering, 
innehållet i webbshoppen och den grafiska profilen.  
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Arbetet med att se över befintliga broschyrer och eventuellt uppdatera innehåll 
och layout kommer att fortgå under 2022. Då en pappersbroschyr tagit slut, 
görs alltid en genomgång av innehåll, layout mm innan en ny beställning görs. 
Det görs också en bedömning av ifall den nya broschyren ska tryckas eller om 
den enbart ska vara tillgänglig som pdf på Saco-S webbplats. Saco-S styrelse har 
initierat en översyn av Saco-S chefspolitik när denna översyn är genomförd 
kommer rekryteringsgruppen att se över och ta fram nytt material riktat till 
chefsmedlemmar, såväl broschyrer som på webben.   
 
Arbetsgruppen ser löpande över innehållet i webbshoppen och har som 
ambition att förnya innehållet löpande. När nya profilprodukter väljs ut beaktas 
att dessa ska ha så liten klimatpåverkan som möjligt och i den mån det är 
möjligt väljs rättvisemärkta och ekologiska produkter. Ansvaret för att följa 
förbrukningen avseende profilprodukter samt föreslå eventuella förändringar i 
produktutbudet ligger på Saco-S styrelse. Produkterna beställs och finansieras 
via kontaktförbunden. Under 2022 kommer även flera produkter i 
webbshoppens On Demad utbud att bytas ut. 
 
Saco-S styrelse tar kontinuerligt upp frågor rörande medlemsrekrytering vid 
styrelsemöten. Medlemsförbunden, inom ramen för ev. kontaktförbundsansvar, 
informerar om aktiviteter och rekryteringsatsningar samt bjuder in övriga 
förbund att delta. Kontaktförbunden har ett särskilt ansvar att utbilda och 
stödja de lokalt förtroendevalda i medlemsrekrytering. Fokus för arbetet under 
2022 kommer att vara kring rekrytering av chefer som medlemmar i Saco-S-
förbunden. 
 
Kommunikation, sociala medier och webb  
Saco-S har valt att fokusera kommunikationen till webbplatsen, saco-s.se. 
Kommunikationen där kompletteras med nyhetsbrev till ordföranden i de lokala 
föreningarna. Dessutom utgör givetvis kontaktförbundens kommunikation en 
avgörande kommunikation till de lokala förtroendevalda. Vad gäller sociala 
medier har Saco-S valt att kommunicera via LinkedIn. 
  
GDPR 
Under 2022 kommer arbetet fortsätta med att säkerställa att Saco-S i alla delar 
följer GDPR och utvecklar stödet till lokala föreningar och kontaktförbund. 
 
Gemensamma arbetsgrupper 
Det finns en rad partsgemensamma och partsegna arbetsgrupper där förbunden 
inom Saco-S deltar. Arbetsgrupperna finns förtecknade i 
Verksamhetsberättelsen för 2021  
tillsammans med aktuell bemanning.  


