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1. Mötets öppnande 
Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar dagens möte (enbart Teams) 
öppnat 
 

2. Dagordningens godkännande 
Dagordningen godkändes 
 

3. Val av justerare 
Lars Smith, Lärarnas Riksförbund 
Magnus Lagström, Akademikerförbundet SSR 
 

4. Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll godkändes och läggs till handlingarna 
 

5. Information: Budgetskrivning till politiken 
Föredragande: Johanna Morgensterns 
 Den färdiga budgetskrivelsen är nu inskickad till Kommunstyrelsen.  
 

6. Information: Arbetsmiljöveckan v 43 
All information om utlottning av fruktkorg finns på hemsidan.  
9 oktober är sista dagen för förbunden att nominera in kandidater till årets 
skyddsombud och informationen har gått ut till respektive förbund. 
Själva prisceremonin anordnas den 22/10 på Rådhuset.  
 

7. Covid-19 staden perspektiv 
Återrapportering vad som sas på CSG då Saco lyfte frågan kring olikheter i hur 
stadens förvaltningar och stadsdelar agerar t ex utifrån tjänsteresa med egen 
bil. Förhandlingsdirektören menar att det finns utrymme utifrån stadens 
resepolicy att göra förändringar i reglerna gällande tjänsteresor och att det är 
förvaltningarnas FSG som samverkar frågan. Gällande olikheterna så menar 
arbetsgivaren att det är upp till varje förvaltning att ta sina egna beslut.  
 
Utifrån den fortsatta diskussionen så menar Saco att arbetsgivaren behöver 
uppdatera den generella informationen på hemsidan och koppla den till vad 
Folkhälsomyndigheten säger. Det skall inte behövas tolkas på varje 
arbetsplats. Det blir så mycket enklare om arbetsgivaren uttrycker ett 
utgångsläge – t ex alla möten är på Teams.  

 
 

8. Information: Stadens omorganisation 
IFO – nuvarande SDN o Social Resursförvaltning kan komma att göra 
anpassningar och omorganisationer innan årsskiftet och detta skall då 
samverkas i förvaltningens nuvarande FSG. Det kan vara bra om lokala 
fackliga i dessa lägen tar kontakt med dem som sitter i Interima FSG för 
avstämning innan samverkan.  
Interima FSG kommer att samverka den framtida organisationsskissen för 
2021 under november.   
Vi ser skillnader hur de 4 direktörerna inom IFO vill organisera sig och detta 
kommer vi att ta upp som en fråga på CSG 1 oktober, då vi undrar över mandat 
och samverkansstrukturen mellan de 4 olika IFO nämnderna.  
 



ÄO – har startat ett SSG om de nya lokalerna på Opaltorget.   
Arbetsgivaren tagit fram ett förslag på hur riskbedömningar skall göras och hanteras, 

det förslaget har inte samverkats ännu. 

 
FS – har haft heldag kring samverkansstrukturen.  
 
Rekrytering till verksamhetschef pågår inom ÄO och FS samt 
intresseanmälningar till alla nya förvaltningar gällande några identifierade 
uppdrag.  
 
Grundskoleförvaltningen – gör också en stor omorganisation. Saco försöker 
bemanna alla FSG/LSG inom Grundskoleförvaltningen så att alla förbund blir 
företrädda.  
 
Förskoleförvaltningen – information på senaste FSG gällande 
områdesorganisering. Inga förslag presenterades.    
 

9. Övriga grupper (Referensgrupper etc) 
Digitalisering, Katrin Pålsson Akavia, 
Förstudie upphandling ny HR-svit pågår. 
Inom Vård- och omsorg skall dokumentationssystemet PMO ersätta Medidoc i 

väntan på ny upphandling.  

 
Upphandling om nytt ”mellanarkiv” är på gång.  
 
Saco har en vakans i gruppen Digitalisering. Finns det någon i styrelsen som 
vill sitta med? Meddela ordförande i så fall  
 
Upphandling Företagshälsovård, Eva Karlefjärd, Saco 
Frågor har gått ut till alla nämnder så man får en bild av vad som fungerat och 
vad som kan bli bättre. Bevaka gärna lokalt så frågorna besvaras och 
informeras om på FSG. Dessa svar skall behandlas i Referensgruppen i början 
av november. 
 
LOV inom vård och omsorgsboende (tidigare Äldreboende), Maria 
Knutsson, Sveriges Arbetsterapeuter.   
Införande är framflyttat till 1/1 2022. Saco ser att det inte gjorts ordentliga 
riskbedömningar av biståndsbedömare o chefer. Skall upp på CSG den 1/10. 
 
FÖS Kulturskolan, Lars Smith, LR 
Kulturskolan skall in under Grundskoleförvaltningen. En FÖS pågår. Upp i 
nämnd i november. 
 
FÖS KOM (Eva Karlefjärd, Saco) 
Medborgarkontoren skalla in i Konsument och medborgarkontoret. En FÖS 
pågår. Övergången är väl planerad.  
 
FÖS Kulturhusen (Johan Westergren, DIK) 
Kulturhusen i staden skall organiseras under Kulturförvaltningen. En FÖS 
pågår kring det arbetet.  
 



 
10. Processen framåt gällande kommunombud och ordförande 

 Diskussion och beslut utifrån utskickat material 
 
Beslut: Förbunden ger kommunombuden stöd att prioritera o fördela. Vi tar 
upp frågan om eventuella prioriteringar o vår arbetsmiljö som en stående 
punkt på framtida styrelsemöte.  

 
11. Planering årsmöte 

Genomgång av tidsplan.  
 
Beslut: 
Årsmötet planeras in under v. 6 
Teamsmöte blir normen utifrån nuvarande riktlinjer, men vi kan ändra det. 
 
Till nästa möte: 
Exakta tider och eventuella lokaler. 
 

12. Frågor CSG:s dagordning  
 Punkt på CSG:s dagordning, Covid-19 

Normen bör vara digitala möten.  
Det blir ofta svårigheter när vi blandar digitala och fysiska möten.  

 Digitala signeringar borde kunna införas på protokoll (fråga till ag) 
 Riskbedöm mer. Hur funkar det just nu. 

Teknikkunskapen är bristfällig på våra arbetsplatser. Som medarbetare får 
man själv leta upp tekniken och stödet. Bör kunna göras bättre. 
 
Följ FHM:s riktlinjer och gör en gemensam utgångspunkt över staden.  
 
Beslut:  
När vi får CSG:s handlingar skickar vi ut dessa till Sacorådets representanter. 
Det är sedan representanternas ansvar att flagga in frågor som behöver 
diskuteras till Sacorådets möte. 
 
 

13. Övriga arbetsmiljöfrågor 
Skolledarna har gjort en enkät och fråga om medlemmars arbetsmiljö jämfört 
med förra året. Resultatet visar att det är helt klart mer ansträngt i år, och 
mycket med anledning av anpassning till Covid-19 vid skolstarten.  
 
Arbetsmiljöverket har fått 4 nya uppdrag av regeringen med särskilt fokus på 
den organisatoriska och social arbetsmiljön. Se länk  
 
Tips: Varför inte byta erfarenheter med andra organisationer t ex 
Försäkringskassan gällande hemarbete. 
 
 
 
 
 
 

mailto:https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/06/regeringen-ger-nya-uppdrag-for-arbetsmiljostrategin/


 
14. Från förbunden 

GDPR 
Sveriges Ingenjörer har ställt frågan om distributionsgrupper inom outlook till 
Intraservice. Det gäller medlemslistor. 
 

 Vårdförbundet och Kommunal har t ex egna servrar vilket underlättar.  
 

Varje förbund inom Saco har lite olika principer så hör med dem först.  
 
Sacokansliet kan inte handha förbundens medlemmar, däremot har 
Sacokansliet en lista över förtroendevalda. 

 
15. Övriga frågor 

Johanna Morgensterns: 
En förstudie som nu genomförs ska ta ställning till om digitala verktyg för 
arbetsmiljöarbetet ska bli en kommungemensam tjänst som alla 
förvaltningar/bolag är med och bekostar, eller om vi ska ta fram ett ramavtal 
som de förvaltningar/bolag kan använda sig av. Det tredje steget i förstudien 
är att undersöka om det över huvud taget inte finns någon nytta för staden att 
samordna i denna fråga. 
 
Vi behöver representeras i denna förstudie. Johanna återkommer till nästa 
möte. 
 
Vision – har ställt en fråga till Sacorådet om att uppgradera Distansavtalet 
(kollektivavtal från 1999-2000). Varje förbund behöver ta ställning om de vill 
delta och kontakta Vision rigmor.petersson@grundskola.goteborg.se 
 
 
 

 
Sekreterare 
 
 
 
Eva Karlefjärd 
 
 
Justeras: 
 
 
 
Lars Smith    Magnus Lagström 
Lärarnas Riksförbund  Akademikerförbundet SSR 
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