Styrelsemöte 190325
Deltagare: Magnus Moberg, Lisse Lindberg, Carina Forsling och Lena Holmgren
1. Mötet öppnas.
2. Föregående protokoll: Inga tillägg.
3. Verksamhet:
- Vårmöte 22/5: Både kommunens och regionens förhandlingschefer har tackat
nej till inbjudan. Styrelsen diskuterar att bjuda in till tema; lön och
påverkansarbete, med bla en brainstorming samt att informera om 80-90-100
modellen, med diskussioner om/hur detta skall drivas.
Information har skickats ut till förtroendevalda gällande vårmötet. Feedback från
Hudiksvalls och Sandvikens kommun har inkommit.
Ordförande påbörjar ett utkast till Vårmötet och dess diskussionsfrågor under
detta kick-off.

- Läge lönerevision: Rapport från regionens lönerevision: Regionen kan ej
matcha kommunen och privata vårdgivare. Lönespridning på 32% är lite
missvisande då fd chefer som behållit sin chefslön (de som är chef nu lönesätts
som chefer och inte Ft) och specialisterna alla är kodade som Ft. Om
specialisterna haft en egen kod, som fysioterapeuterna uppmärksammat, hade
måttet blivit helt annorlunda. Tar man bort chefer är spridningen låg. Prestation
skall löna sig, viktigt att behålla personal. Målsättning är att få cheferna att
lönesätta efter prestation. Primärvårdschefer har uppmärksammat det svåra
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rekryteringsläget vilket har lett till att primärvården är prioriterad.
Inför nästa möte ska fråga om när och vem som skall göra den bedömningen om
prestation. Det finns en bekymmerhet hos facket. En stor risk att kompetenta och
mycket erfarna medarbetare säger upp sig. Rekryteringsläget utav primärvårdens
chefer är det som varit bakomliggande orsak till att primärvården blivit
prioriterad. Läget är mer ansträngt nu än när yrkandet skrevs. Avstämningen
sker i 24/5.

Gävle kommun har tilldelats sin pott av pengar och lönesamtal pågår med avslut
senast 29/3. Inga procentsatser finns att tillgå ännu.
Sjukgymnaster/fysioterapeuter är ej prioriterad. Lägre pott än på många år.
Avstämning sker 24/4.

Hudiksvalls kommun har rapporterat att Rehabenheten förväntas få 1,5 %

4. Ekonomisk rapport: 12855.77kr
5. Övriga frågor:
6. Mötet avslutas.
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