
Verksamhetsberättelse 2013 

Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund (LSR) är en partipolitiskt obunden organisation 

med ca 11 800 medlemmar. Vid 2012 års kongress antogs en ny vision för förbundet: 

Sjukgymnasters insatser är självklara för hållbar hälsa och välfärd. För att uppnå denna vision 

arbetar LSR utifrån målbilden ”En profession i rörelse”, med dimensionerna profession, 

position och lön.  

LSR distrikt Jönköping är ett av 21 geografiska distrikt, vilka driver förbundets frågor lokalt. 

Distriktet har 344 medlemmar och leds av en styrelse vilken under verksamhetsåret utgjorts 

av 8 ledamöter. I styrelsens uppdrag ingår att genomföra en medlemsinriktad verksamhet, 

verkställa beslut från kongress, förbundsstyrelse och årsmöte, samt sammankalla till 

årsmöte i distriktet. Under året har 8 styrelsemöten hållits i Jönköping.  

 

Styrelsens sammansättning 

Mandatperioden löper från årsmöte till årsmöte. Nyval görs på 2 år. Mandatperiod i tabellen 

anger hur lång tid som återstår vid årsmötet.  

  Mandatperiod 
Ordförande Victoria Andersson 1 år 
Sekreterare Eva Hessel 0 år 
Kassör Patrik Alm 1 år 
Förhandlingsråd Catrin Ericson 1 år 
  Suppleant Vakant - 
Egenföretagarråd Per Skarrie 1 år  
  Suppleant Vakant - 
Ledamot kommun Anna Niklasson 0 år 
  Suppleant Vakant - 
Ledamot enskilt anställda Vakant - 
  Suppleant Vakant - 
FoU-ansvarig Agneta Siebers 0 år 
Påverkansansvarig Johan Nyberg 1 år 
     
Kongressombud Ordinarie  Suppleant  
 Per Skarrie Catrin Ericson 2 år 
 Johan Nyberg Eva Hessel 2 år 
 Patrik Alm Agneta Siebers 2 år 
   
Revisor Anna Johansson 0 år 
  Suppleant Vakant  
Valberedning Annelen Dahl 0 år 
Utbildare Victoria Andersson  
Webbansvarig Anna Niklasson  
 

 



Aktiviteter under året 

 

Profilera professionen i länet 

 Genom påverkansarbete för införande av specialisttjänster har lunchmöte med 

verksamhetschefen för Bra Liv genomförts. FoU-ansvarig har även medverkat i en 

radiointervju i samband med att motionen behandlades i landstingsfullmäktige. 

Motionen avslogs dessvärre.  

 Arbetet med att efterfråga möten med politiker på deras gruppmöten har fortgått 

även i år, vilket resulterat i ett möte med Socialdemokraterna där fokus låg på direkt 

access till sjukgymnast. 

 Dialogmöte med landstingets hälso- och sjukvårdsdirektör har genomförts 

tillsammans med LSR’s förbundsordförande. 

 Deltagit som referensgrupp till landstingets fokusgrupp kring kompetensförsörjning 

sjukgymnastik i Bra Liv-koncernen.  

 

Fler fackliga förtroendemän samt skapa ökad delaktighet bland medlemmar 

 Kontakt har tagits med Elisabet Haraldsson för att boka in datum för arbetsrättslig 

kurs under våren.  

 Årsmöte anordnades den 13/3 på resturang Sajens Mat och Möten i Jönköping. Se 

separat protokoll 

 Antal anställda sjukgymnaster i Jönköpings län beräknat i procent har samlats in för 

att få underlag och kunna följa upp att inte sjukgymnastresurserna minskas i länet. 

Alla anställningsformer samlas in från såväl landsting, kommuner, enskilt anställda, 

privatpraktiserande och privatanställda.  

 

Opinionsbildning för allmänheten 

 I samband med Sjukgymnastikens Dag 8/9 publicerades en debattartikel 

lokaltidningen. 

 

Profilera LSR och sjukgymnaster i länet 

 Även i år sponsrade distriktet deltagande medlemar i Blodomloppet den 20/8 med 

LSR-tröja. 

 Inför Sjukgymnastikens dag planerades för aktivitet i samarbete med IKEA Jönköping, 

men p g a resursbrist kunde denna ej genomföras. 

 

Ökad medlemsnytta 

 Gratis buss till året Sjukgymnastdagar i Göteborg anordnades. Totalt 16 personer 

åkte med bussen.  

 Förhandlingsrådsledamot och primärvårdsrepresentanter har medverkat i 2013 års 

lönerevision, vilken genomförts enligt dialogmodellen för Jönköpings läns landsting.  



 Individuella ärenden har stöttats på lokal nivå. Även i år ses en ökning av antal 

ärenden till förhandlingsrådsledamoten.  

 

Övriga aktiviteter 

 Inhämtning av information i samband med att styrelsen fick kännedom om beslutet 

om förändrade riktlinjer för remiss till bassängbehandling i landstinget.  

 Distriktsråd 21/5, Stockholm  

 Regionsträff 21-22/9, Östergötland 

 

 

Styrelsen vill också tacka medlemmarna för engagemanget i att synliggöra sjukgymnaster 

under året! 

 

 

Jönköping, november 2013 

 

Victoria Andersson 

Ordförande  

 

 

 

 


