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Protokoll för styrelsemöte  

Distrikt Dalarna 

Mötets datum: 220428 12.00-13.00 

 

Mötets plats: Tallbacken samt via Skype.  

 

Närvarande: Mathias Andersson, Anna Lindhe, Johanna Larsson, Anna Lundgren, 

Karin Malmberg, Ingela Derkert. 

Frånvarande:  
 

1. Mötets öppnande 

Ordförande Mathias Andersson öppnar mötet.  

2. Justering av dagordning 

Dagordningen godkänns med tillägg av mail från facket centralt angående 

dialogsamtal i vår, återkoppling från möte med Mikael Hjerne och återkoppling 

från mötesplatsmöte.  

 

3. Justerare 

Anna Lundgren.  

4. Föregående protokoll  

Gås igenom och godkänns.  

5. Rapporter 

Anna Lundgren och Johanna Larsson har haft möte med Mikael Hjerne 

angående vilken hjälp vi kan få från facket centralt och vem som skriver på 

lönerna i och med att vi inte har något nytt förhandlingsråd. Det var ett bra möte 

och han skulle lyfta i en större grupp hur de brukar göra när förhandlingsråd 

saknas. Han slutar dock i sitt uppdrag i slutet av april och Laura Rautiainen 

kommer ta över. De kommer skriva på lönelistorna centralt och kommer 
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eventuellt ta hjälp av arbetsplatsombud. Vi väntar dock på svar från Laura 

Rautiainen om definitivt besked om hur det kommer gå till.  

 

Mathias Andersson var med på ”mötesplats”-möte via förbundet och rapporterar 

därifrån. De pratade bland annat om att det inte verkar löna sig att vidareutbilda 

sig. Ett problem är att specialiseringen inte är statligt subventioner och vi inte 

har andra titlar än ”fysioterapeut”. De diskuterade om magister krävs för att vara 

specialiserad eller om erfarenhet räcker för att bli specialiserad. Cecilia Winberg 

kommer ha möte med bland annat socialdepartementet, statistiska centralbyrån, 

patientföreningar för att utreda framtidens behov av fysioterapeuter. Även 

diskussion kring löneläget. 

 

6. Pågående ärenden och projekt 

Vi hade planer på nytt möte med Åke Kjellin, men har är inte kvar på sin post 

längre. Diskussion om hur vi ska gå vidare nu, vilket får fortsätta på nästa möte. 

 

7. Ekonomi 

 

8. Övriga frågor 

Två personer från distrikt Dalarna får gå på dialogsamtal. Mathias Andersson är 

redan anmäld men ska kolla om han också kan gå den 16 maj tillsammans med 

Ingela Derkert, de anmäler sig själva. Alla är välkomna med synpunkter inför 

mötet via mail.  

 

Regionen erbjuder informationsträffar om det nya samverkansavtalet. De 

erbjuder tre träffar. Varje person får bestämma om själv om de vill delta och 

anmäler sig själv.  

 

Diskussion angående avsaknad av förhandlingsråd och om det är möjligt att en 

hel styrelse sitter på posten och hjälps åt med arbetet. Frågan ska ställas till 

förbundet centralt.  

 

9. Nästa möte 

3 juni 12.00-13.00. 

10. Mötets avslutande 

Ordförande Mathias Andersson avslutar mötet. 
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