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2018-12-17 
 
 

 

Närvarande: Mattias, Linda, Johan B, Catharina, Evelina, Monica, Maria, Johan W, Lisa  

 

§1 Mötet öppnas 

 

§2 Dagordningen justeras 

 

§3 Föregående protokoll 

 

§4 Nytt från fackliga förtroendevalda 

Möte för fackliga förtroendevalda 14 mars kl 13-16 

Maria Edfalk nytt arbetsplatsombud på barn-och ungdomshabiliteringen samt suppleant 
för Monica i MBL. 

Emma Persson, arbetsplatsombud på psykiatrin har utsetts till suppleant i MBL. 

§5 Nytt från förbundsstyrelsen 

Fysioterapeuterna har ansökt om att säga upp samarbetet med OFR och att 
fysioterapeuterna istället ansöker om samarbete med Akademikeralliansen. Vi kommer 
dock inte att stå avtalslösa under övergången utan det ena avtalet gäller fram tills att det 
andra träder i kraft. I och med detta kommer våra samverkansformer i regionen att 
förändras, ännu oklart hur. Monica har lyft att vi gärna vill komma in i 
samverkansavtalet med eget mandat.  

§6 Övriga frågor 

Uppdatering trello: 

Styrelsemöten för 2019: 9/1,  19/2, 27/3 fler datum bestäms längre fram. Samtliga 
styrelsemöten startar 17.30 

Kick-off 2019 planeras till: 25-26/1. Start kl 13.00. Avslut ca kl 12.00 26/1. 

Möte övergripande löneöverläggning i regionen:  

 

Fysioterapeuterna 
Postadress Box 3196, 103 63 Stockholm 
Besöksadress Vasagatan 48 
Telefon 08-567 061 00 
E-post kansli@fysioterapeuterna.se 
Webbadress www.fysioterapeuterna.se 
Bankgiro 727-1877 

 
 



 

 

Sida 2/2 

 

Fysioterapeuterna har fått skriftligt svar på de yrkanden som vi lämnat in och har då fått 
tillbaka att fysioterapeuterna ska höra till de prioriterade grupperna trots att 
fysioterapeuterna inte var med i denna grupp från början. Tolkningen är att de skriftliga 
yrkandena samt muntlig presentation lyssnats på. 

Fysioterapeuterna har även fått gehör gällande fortsatt arbete för lönespridning samt att 
fortsätta utveckla arbetet med karriärvägar 

Datum för kurs i praktisk arbetsrätt: Ev någon gång i april ej v 16,17 eller 18. Monika 
kontaktar Katarina på förbundet som kommer att hålla i utbildningen. 

Styrelsen har fått inbjudan från företagarrådet som önskar att någon egenföretagare 
deltar med vid ett telefonmöte 6/2 samt vid egenföretagarrådet 22-23/3 på plats i Sthlm. 
Vi annonserar på FB-sidan med förhoppning om att någon egenföretagare nappar. 

Förslag om att upplysa egenföretagarna i kommunen om att representant från styrelsen 
önskar delta  på en företagarträff i det nätverk som egenföretagarna har här lokalt i 
Östersund. 

Johan rapporterar om kunskapsstyrning: En ny myndighet som regeringen har beslutat 
om. Består av 18 fält, varav ett är habilitering, rehabilitering och försäkringsmedicin. 
Denna funktion måste bemannas i tre steg: på nationell nivå (ta reda på hur arbetet 
utförs) på regionnivå samt på lokalnivå. Johan B sitter som representant i fältet 
rehabilitering/försäkringsmedicin på lokal nivå.  

§7 Mötet avslutas 


