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Verksamhetsberättelse   

Fysioterapeuterna Distrikt Kalmar 2022  

  

 Aktiviteter under året  

Årsmötet 2022: En digital föreläsning med Charlotta Lans, MedDr Legitimerad 

sjukgymnast inom hjärtrehabilitering. Föreläsningen handlade om Charlottas forskning 

inom fysiks aktivitet vid hjärtsvikt. 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.  

 

Styrelsen har under året haft 3 digitala möten och 2 fysiska träffar. Ett styrelsemöte på Aby 

i samband med studiecirkel. Ett längre planeringsmöte på Gränsö med förberedelsearbete 

inför årsmötet. Minnesanteckningar från styrelsemöten finns på distriktets hemsida under 

styrelsemöten. Vid första styrelsemötet fördelades styrelsens poster och facklig tid.  

 

Under året har styrelsen gått förbundets studiecirkel med inriktning påverkansarbetet. 

Studiecirkeln genomfördes med digitala möten och avslutades med fysisk träff på Aby.  

Ett resultat av studiecirkeln är att styrelsen påbörjat ett riktat arbete med löneprocessen för 

arbetsplatsombuden i kommunerna.  

 

Inför Fysioterapins dag uppmuntrades medlemmar och arbetsplatsombud att 

uppmärksamma dagen. Styrelsen gick ut med information till medlemmar inför 

Fysioterapins dag att medlemmarna kunde göra ansökan om bidrag för att genomföra en 

aktivitet.  

 

Med kommunernas arbetsplatsombud har tre digitala träffar samt en fysisk träff på 

folkhögskolan i Oskarshamn genomförts.  Den fysiska träffen var startskottet för 

fokusarbete löneprocessen. Vid detta tillfälle höll distriktets ombud Tess Barrington 

utbildning i löneprocessen. Gemensamt diskussionsforum för att kunna stödja varandra i de 

olika delarna i löneproessen samt att ta fram arbetsbeskrivning för att tydliggöra 

fysioterapeutens roll i kommunal verksamhet.   

Minnesanteckningar för respektive träff finns på hemsidan under kommun – 

kommunträffar.   

 

Med ombuden i regionen har det hållits en fysisk träff i Oskarshamn. Dessutom har vi haft 

två digitala träffar för medlemmar, en för habiliteringen i Kalmar och en för primärvården 

Vimmerby. Båda de digitala träffarna hade tema löneprocessen.  
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Under året har fyra nya kommunala arbetsplatsombud, ett nytt kommunalt skyddsombud 

samt ett regionalt sacoråd tillträtt. Ordförande har haft en digital introduktion i fackligt 

arbete med de som tillträtt sitt nya uppdrag.   

 

Distriktsordförande har deltagit i två fysiska träffar samt digitala distriktsordföranderåd. En 

av de fysiska träffarna var gemensamma rådsdagar, “halvtid”.  

 

Regionalt förhandlingsansvarig har under våren deltagit i förbundets möten för rådet för 

arbetsliv och avtal. Ett fysiskt möte hölls i Stockholm.  

Under året har tyvärr regionalt förhandlingsansvarig Hanna Kristelius avslutat sitt uppdrag 

på grund av nytt jobb. Vi i styrelsen önskar Hanna lycka till med nya jobbet.  Distriktet 

saknar regionalt förhandlingsansvarig vilket innebär att alla förhandlingsfrågor för regionen 

sköts centralt.  

  

  

Övrig information  

Frida Danielsson 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.   

  

Summering av styrelsens tankar  

Att gå studiecirkeln har varit roligt och lärorikt. Tyvärr har året inneburit att vi tappar 

styrelsemedlemmar vilket gör att det är utmanande att driva påverkansarbete framåt.  

Vår förhoppning är att fler medlemmar ska vilja engagera sig i styrelsearbetet och att helst 

två regionalt förhandlingsansvarig ska tillträda. Med tanke på utmaningar och frågor som 

gäller privata fysioterapeuter vore det önskvärt med en företagarrepresentant i styrelsen. 


