
 
Dagordning för Fysioterapeuterna Distrikt Kalmar 2021-09-08 

 

Plats: Digitalt Teamsmöte 

Tid: 16-17:00  

Kallade: Caroline Birgersgård Kristina Magnusson 

Hanna Kristelius 

 

Närvarande: Caroline Birgersgård Kristina Magnusson 

Hanna Kristelius 

 

Dagordning 
 

§ 1 Mötets öppnande 

Mötet öppnas.  

 

§ 2 Ekonomi och budget.  

Caroline, kassör - Vi har 14.867,99 på vårat konto. 

 

§ 3 Information från ordförande 

Ordföranderåd för 1 vecka sedan. Gick igenom vad förbundet jobbar med centralt. Fått 

information om projekt omställning som har kickoff 28/9. 

2 nya ombud. Femke slutar som ombud för Västerviks kommun, Robert Jargland blir 

eventuellt nytt ombud Västerviks kommun. Torsås kommun Katarina Karlsson. 

 

 

§ 4 Information från regionalt förhandlingsansvarig 

Lönepolitiska programmet har diskuterats i rådet för arbetsliv och avtal. Kan man bryta ner 

programmet i yrkanden att ta med i lönerevision? Hur kan man prata kring lönekriterier?  

 

 

§ 3 Information från Regionen 

Gjort en karriärmodell- med inspiration från Östergötlands modell. Behövs fortfarande en 

tydlighet i vilken kompetens som behövs, vilka specialister / forskare behövs och vad som 

ingår i en specialisttjänst – utbildning – kompetensutveckling.  

Inget samverkansavtal är etablerat. Samverkan mellan fackförbund fungerar bättre.  

Lönekartläggningen – första mötet idag. Efter kritik efter förra löneprocessen ska några 

fackliga representanter träffa personalutskottet- ansvariga politiker.  

 



§ 4 Information från Företagarna 

Information från ordföranderåd om nya avtalen för egen etablering. Har kommit nytt förslag 

och förhoppningen är att det blir färdigt till april. Behov att påminna privata aktörer om 

möjligheten att vara delaktiga och påverka. Caroline ansvarar för att mailutskick med 

information om detta går ut till privata aktörer.  

 

§ 5 Information från Kommunerna 

Kommunträff  igår. Började diskussion om covid och skrivelsen till läsgruppen där 

återkoppling getts, se anteckningar från kommunträffen. Behov av påfyllnad av kunskap- 

vilka riktlinjer gäller nu? Arbetsgrupp inom kommun med ansvarig Carin från Mönsterås 

ansvarig. Se minnesanteckningar från kommunträff.  

Aktuellt att planera för att kunna ha en fysisk träff framöver och då kunna bjuda på till 

exempel lunch.  

 

§ 6 Övriga frågor  

Årsmötet första kvartalet 2022.  

Bestäms att vi avslutar sista styrelsemötet med jullunch.  

 

§ 7 Tid och plats för nästa möte 

6/10 klockan 16-17.30. 

 

§8 Mötets avslutande 

Mötet avslutas.  

 

Vid pennan  

Kristina Magnusson 

Sekreterare 


