
 

 
 
Verksamhetsberättelse 2022 Fysioterapeuterna Distriktsstyrelsen Västmanland 
 
Styrelsen har haft sju styrelsemöten under verksamhetsåret 2022. Verksamhetsåret har haft 
årsmöte, detta förlagt till första kvartalet 2022. Antalet styrelsemöten ligger i nivå med den planering 
styrelsen hade inför verksamhetsåret 
De planerade aktiviteterna för verksamhetsåret har delvis blivit genomförda. Kontakt med studenter 
för föreläsning och medlemsrekrytering har ej blivit genomfört. Främst på grund av att vi är få 
personer i styrelsen. 
 
Styrelsen har bjudit in till lunchseminarium om lön och löneprocessen. Detta seminarium hölls 
digitalt. Material som användes var framtaget av förbundet. Cirka 30 medlemmar deltog i seminariet. 
Distriktsstyrelsen (DS) planerar att fortsätta att erbjuda detta seminarium vid ett tillfälle per år 
framöver och DS anser att digital form fungerar bra för detta seminarium.  
Distriktsstyrelsen har skickat ut medlemsbrev via mail under året.  
 
Distriktsordförande Tove och regionalt förhandlingsansvarig Therese deltog i förbundets 
halvtidsdagar kallade ”Halvtid”. Under dessa två dagar som hölls i Stockholm presenterades 
förbundets strategiarbete och förtroendevalda från hela landet arbetade gemensamt för att ta fram 
mål för förbundets framtida arbete. Regionalt förhandlingsansvarig blev även intervjuad för 
tidningen Fysioterapi om dessa dagar. Intervjun finns att läsa i Fysioterapitidningen, nummer 6 2022.  
 
Ny företagarrepresentant har valts in i styrelsen, Måns Sjögreen. Han har deltagit i möten med 
”Rådet för företagande”. Ett samverkansmöte med företagare i regionen hölls i oktober, fokus var 
den senaste utredningen om nationella taxan ”Uppdrag att möjliggöra bättre tillgång till hälso- och 
sjukvård o hela landet genom främjandet av etablering i glesbygd S:2022:F”. 
 
Det regionala förhandlingsansvaret har även detta år fördelats på två personer i styrelsen. Detta har 
varit en bra lösning för att fördela arbetet och kunna medverka på central samverkan, 
sjukhussamverkan samt arbetet med löneprocessen. Förbundet har flera förhandlingsrådsmöten 
under året och lokalt förhandlingsansvariga i Västmanland har närvarat på en del av dessa.  
 
Regionalt förhandlingsansvarig har även haft flertalet möten med arbetsgivare och HR för att 
diskutera specialisttjänster, specialistutbildningstjänster samt kompetensmodellens koppling till 
lönestrategier.  
Regionalt förhandlingsansvariga Katina och Therese har stöttat medlemmar i individärenden. Vissa 
ärenden har bollats till ombudsman på förbundet för ytterligare råd och stöd.  
 
Regionalt förhandlingsansvarig Katina har kallat till möten med fackligt förtroendevalda under året. 
Under dessa möten har aktuella frågor diskuterats. Tidigare lokala fackliga kurser har hänvisats till de 
digitala utbildningarna som har erbjudits från fysioterapeutförbundet.  
Distriktsstyrelsen med regionalt förhandlingsansvariga har som mål att de fackliga träffarna ska 
fortsätta att genomföras några gånger varje år eftersom det tidigare har varit hög uppslutning och 
olika aktuella ämnen har varit möjligt att diskuterats på dessa möten.  
 
Regionalt förhandlingsansvariga Katina har även under hösten jobbat för digitala utbildningsinsatser, 
som förhoppningsvis kommer kunna starta upp under våren 2023. 
 
Regionalt förhandlingsansvarig har skickat in en debattartikel till VLT i samband med valrörelsen. 
Artikeln var en ramartikel framtagen av kanslipersonal på förbundet utifrån enkätsvar som samtliga 
partier besvarat inför valet. Temat på artikeln var att specialistfysioterapeuter behövs i vården och 



 

att specialisttjänster är viktigt för att förvalta kompetensen på rätt sätt.  Under 2023 
planeras att förhandlingsansvarig tar kontakt med politiker för fortsatt dialog kring 
ämnet.  
Hemsidan 
Webbredaktören i styrelsen har under året ändrats. Uppdateringar sker efter behov. 
 
Studentmedlemmar 
Studentrepresentant har varit adjungerad till styrelsemötena men i år har ingen representant från 
studentsektionen närvarat vid styrelsemötena.  
 
Budget 
Kostnader under året har varit sparsamma på grund av fåtal aktiviteter. Den utgift som registrerats 
gäller föreläsning i samband med årsmöte och omkostnader för fika vid företagarmöte och 
fysioterapins dag 8 september. 
 
Vi tackar för detta år och hoppas att vi kan genomföra fler aktiviteter under nästa år.  
 
Distriktsstyrelsen Västmanland 
 
 
 
 
 


