
Minnesanteckningar Kommunträff - Teamsmöte   2022-04-25 

Närvarande:  

Caroline Birgersgård – arbetsplatsombud Högsby kommun, distrikt Kalmars ordförande  

Hanna Kristelius, Samrehab Distriktsrehabiliteringen Oskarshamn, distrikt Kalmars ombud i 

rådet för arbetsliv och avtal 

Sofie Johansson – arbetsplatsombud Oskarshamns kommun 

Lottie Åsenius – arbetsplatsombud socialförvaltningen i Kalmar kommun  

Frida Danielsson – arbetsplatsombud Vimmerby kommun 

Fredrik Thunberg - arbetsplatsombud KHS i Kalmar kommun 

 

Lottie berättar om omorganisation som planeras till årsskiftet, där man planerar att slå ihop 

socialförvaltningen och HSL i omsorgsförvaltningen i Kalmar kommun. Man kan önska ett 

skriftligt underlag på förslaget av arbetsgivaren och vara med i arbetet och riskbedöma. 

Tipsar om en podd i rörelse ” I Fysioterapeuternas podd ”En podd i rörelse” samtalar olika 

företrädare för förbundet med olika personer i aktuella samhällsfrågor, samt professions- och 

fackliga frågor. Syftet med podden är att den ska vara en röst i samhällsdebatten och sätta 

fokus på Fysioterapeuternas vision om att alla ska kunna leva ett hälsosamt liv i rörelse.” 

 

Lägesrapport och lön 

Sofie berättar att de fått igenom att kommunen betalar namnbyte. Har fått träffa HR och 

politikerna. Haft en liten lönespridning iår mellan 600-900kr, Haft gedigna medarbetarsamtal 

och lönesamtal med såhär har vi tänkt.  

Lottie berättar att de har en lönespridning på 2,85 % arbetsgivaren tittar på medianlönen, de 

har lyssnat och justerat lite och alla fick lönebesked innan avstämningen. 

Frida berättar att de skjutit på lönesamtalet pga sjukdom i andra verksamheter. Har RU – 

Resultat och Utvecklingssamtal. 

Fredrik berättar om processen med medarbetarsamtal om arbete, trivsel och utveckling. Löne 

och utvecklingssamtal. Dialog om lönekriterierna.  

Caroline berättar om yrkande som lämnats in och samtal med politikerna i Personalutskottet. 

Fått ny chef som inte vill sätta lön, har haft ett lära känna samtal. Kommunen planerar för ett 

bättre överlämnings system mellan chefer samt utarbeta ny lönesamtalsmall. 



Hanna berättar att regionens fysioterapeuter varit en prioriterad grupp och fått 3,5-3,6% på 

gruppnivå samt att snedsitsar rättas till utöver. 

 

Hanna skall kolla upp med Tess om det skall vara samma förhandlingsrapport som skall 

lämnas in eller om det finns någon ny då vi fått ny förhandlingsansvarig på förbundet centralt. 

 

Nästa möte kan bli en fysisk träff i höst. Kallelse kommer. 

 

Vid datorn  

Caroline Birgersgård 


