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Verksamhetsberättelse  
Fysioterapeuterna Distrikt Kalmar 2021 

 

Vi gick in i detta år med förhoppningen att vi skulle kunna ha några fysiska träffar för styrelsen, 
arbetsplatsombud och ombud samt med politiker. Med tanke på de restriktioner som varit 
utfördes alla nätverksträffar och styrelsemöten digitalt med gott resultat.  Vi har bibehållit och 
utvecklat ombudsnätverk.  

 

Aktiviteter under året 

Årsmötet 2020: En digital föreläsning med Therese Ohlsson, Legitimerad sjukgymnast på IVA i 
Västerås. Föreläsningen handlade om rehabilitering efter Covid -19 och lång vistelse på IVA. I 
samband med årsmötet gavs möjlighet att få lite matigare fika, sallad, som kunde ätas i samband 
med föreläsning och årsmöte. Detta tack vare hjälp av våra lokalfackliga representanter på några 
av orterna i länet.   

Fyra digitala kommunträffar har genomförts med arbetsplatsombud. Olika teman. 
Träffarna har utförts tillsammans med regionalt förhandlingsansvarig. Minnesanteckningar för 
respektive träff finns på hemsidan under kommun – kommunträffar.  

 Vi har haft tre ombudsträffar med ombud inom regionen, med olika teman.  

Under året har vi hållit fem digitala styrelsemöten, minnesanteckningar från styrelsemöten finns 
på distriktets hemsida under styrelsemöten. Vid första styrelsemötet fördelades styrelsens poster 
och facklig tid.  

En fysisk träff med planering inför årsmöte har genomförts.  

Inför Fysioterapins dag uppmuntrades medlemmar och arbetsplatsombud att använda framtaget 
material att lägga ut i väntrum eller liknande för att uppmärksamma fysioterapeuterna. 

Under året har fyra nya arbetsplatsombud anmälts. Ordförande har digitalt haft introduktion i 
fackligt arbete inom kommunal verksamhet för de nya arbetsplatsombuden.  
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Distriktsordförande har deltagit i digitalt distriktsordföranderåd vid flertalet tillfällen.   

Regionalt förhandlingsansvarig har deltagit i förbundets möten för rådet för arbetsliv och avtal. 
Under året har förslag på lönekriterier arbetats fram i rådet. Dessa presenterades i samband med 
Fysioterapi 2021, där Hanna representerade rådet. 
Region Kalmar saknar för närvarande samverkansavtal vilket leder till att respektive förbund 
företräder sig själva, och inte ingår i Saco-samverkan. Detta har under året lett till att vi har 
blivit kallade till fler förhandlingar än tidigare.  
Under året har regionen tagit fram en karriärmodell inom ramen för ett arbete kopplat till 
”Attraktiv arbetsgivare”. Modellen kommer att börja tillämpas under kommande 
medarbetarsamtal. 
 

Övrig information 

Emma Nilsson har under verksamhetsåret avsagt sig sitt uppdrag i styrelsen.  

Tyvärr saknar styrelsen företagarrepresentant vilket gör att vi inte alls har möjlighet att jobba 
med frågeställningar som gäller privata företagare.  

Enligt plan har 3 headsets köpts in till styrelsen för att underlätta vårt digitala arbete.  

 

Summering av styrelsens tankar 

Att ha digitala träffar har fungerat bra och har det har varit bra uppslutning vid våra 
träffar/möten. Vi ser en stor fördel i att minska restid och på det sättet skapa förutsättningar för 
att fler deltar. En av nackdelarna med att inte kunna ha fysiska träffar är att det kan bli svårare 
att rekrytera nya ombud.  

Framöver är det önskvärt att kunna ha både digitala möten och fysiska träffar. Vi anser att det är 
viktigt att fortsätta arbetet med nätverk för våra fackligt förtroendevalda.  

 


