
 

Distriktsstyrelsen Jämtland/Härjedalen 

 

2016-11-01 

 

 

 

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 

  
 

Närvarande: Monica Berg, Catharina Bäcklund, Evelina Carnebo(sekr), Johan 

Brännström, Mattias Persson, Linda Berg och Sofia Köpsén. 

 

§1 Mötet öppnas 

 

§2 Dagordningen justeras 

 

§3 Föregående protokoll 

-Årsmötet: Karl Forsman klar som föreläsare kl17-18. Årsmöte efter det och sedan 

lättare middag för de som anmält sig. Linda bokar mat. Valberedningen är färdiga med 

sitt arbete, finns förslag till ny styrelse. Mattias har färdigställt bokslut. Catharina 

tillfrågar olika personer om att vara justersingsmän och mötesordförande inför motet.  

 

§4 Nytt från fackliga förtroendevalda 

-Samverkansavtalet Region J/H: Fysioterapeuterna kommer ej ingå i samverkan inom 

Region J/H fr.om 1/1. Arbetsgivaren föreslår delat mandat med Vårdförbundet utifrån 

hur vi skrivit på HÖK men det går vi ej med på då vi förlorar alla platser i samverkan. 

Konsekvensen av detta blir att vi går in i enskilda MBL-förhandlingar med 

arbetsgivaren i de frågor som berör oss. Varje fackligt förtroendevald inom de olika 

områden har rätt att förhandla, gärna i samråd med Monica. 

 

-Förhandlingsrådsmöte: HÖK:en kan komma att sägas upp, Vårdförbundet har flera 

förändringar som de vill genomföra och om de sager upp avtalet står vi utan. Detta 

påverkar b.la löneförhandlingar men tills vi vet mer fortsätter det arbetet som vanligt. 

 

-Tvisteförhandling och central förhandling i individärende pågår. 

-Omorganisation i område BUH och BUP påverkar medlemmar som riskerar att sägas 

upp. Monica är involverad. 
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§5 Nytt från förbundsstyrelsen 

Kongresshandlingar utskickade, sammanfattning finns i senaste Fysioterapi. 

 

§6 Övriga frågor 

-Förslag till verksamhetsplan 2017 samt till budget 2017: vi skriver ihop förslag som tas 

upp på årsmötet och beslutas av den nya styrelsen. 

 

-Val av Sanna Müller och Göte Hellzén som suppleanter för SACO i område ortopedi  

samt fackligt förtroennde vald och representant i lönerörelse PV Katrin Bylander. 

 

- Karriärvägar fysioterapeuter Region Jämtland/Härjedalen: Evelina drar lite snabbt hur 

det är tänkt utifrån beskrivning från Anni Åsén. Personalavd. Det ska delas upp i olika 

trappsteg där varje steg representerar olika kompetensnivåer. Varje steg genererar ett 

lönepåslag samt att löneutveckling även sker i ett och samma steg under tiden man 

befinner sig där. En grupp ska sammansätts för att jobba med detta lett av Anna-Karin 

Nilsson från pv-staben. Vi beslutar att föreslå Monica Berg utifrån facklig representant 

och förhandlingsråd samt Catharina Bäcklund utifrån sin roll inom slutenvård, 

disputerad och specialist enl.förbundets förhandlingsordning. Primärvården diskuterar 

kring sin representant. Utanför arbetsgruppen kommer det även finnas behov av en 

referensgrupp där fler deltar.  

 

-Nytt möte för fackligt förtroendevalda den 6/12. Inbjudan skickas ut inom kort. 

 

§7 Mötet avslutas 


