
 

 

Hej! 

Vi inleder det här nyhetsbrevet med information från vår förhandlingsrådsledamot Malin Grimsell: 

Löneöversynen för 2019 är påbörjad för Region Dalarna. Vi Fysioterapeuter är prioriterade i år i 

Region Dalarna liksom de två tidigare åren, dock tillsammans med flera yrkeskategorier med 3-åriga 

utbildningar. Exakt hur mycket det genererar vet vi inte. Centralt håller man på och förhandlar fram 

ett nytt kollektivavtal HÖK-T. Vi har brutit samverkan med Vårdförbundet i och med att HÖK-16 

skulle omförhandlas och ska nu gå ihop med Akademikeralliansen. Även enligt vårt nya avtal HÖK-T 

ska man få lön efter prestation och detta oberoende om man valt att avsluta sin tjänst eller inte. 

Avtalet kommer vara fortsatt sifferlöst och gäller även för kommunerna. Alla medarbetare ska ha ett 

lönesamtal där det framgår varför man får den lön man får och vad man kan göra för att höja den till 

nästa år. 

Utvärdering av flexavtalet i Region Dalarna pågår. Jag har via mail till Arbetsplatsombuden efterfrågat 

synpunkter och fått in en hel del, tack för det! 

Den 1/4 tänker vi ha en nätverksträff för arbetsplatsombuden i regionen och kommunerna. Om du 

inte är arbetsplatsombud men känner att du undrar vad det är eller skulle vilja vara det hör av dig till 

Malin Grimsell. Separat inbjudan har skickats ut. 

Den 22/5 är det tänkt att bli en facklig grundkurs för förtroendevalda dvs, arbetsplatsombud, 

skyddsombud, SACO-representant, ledamot i både Region, Kommun eller privatanställd. Den blir i 

Falun och är en 1-dags kurs. Mer info kommer senare. 

Eftersom det är ny ledning i Region Dalarna har vi en fundering på om vi skulle bjuda in någon av de 

nya politikerna att följa med en fysioterapeut/sjukgymnast på jobbet för att visa vad vi gör. Material 

till detta finns från förbundet och om någon är intresserad vill vi att ni först tar kontakt med Malin 

Grimsell så vi kan planera det hela. 
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