
 
Dagordning för Fysioterapeuterna Distrikt Kalmar 2022-10-10 
 

Plats: Digitalt möte viaTeams 

Tid: 16:30-17:30 

Kallade: 

Caroline Birgersgård Kristina Magnusson Frida Danielsson 
Hanna Kristelius  
 
Närvarande:  
Caroline Birgersgård   Kristina Magnusson och Hanna Kristelius 
 
 

Dagordning 
 
§ 1 Mötets öppnande 
Mötet öppnas av ordförande.  
 
§ 2 Distrikt Kalmar – vad kan vi göra? vad behöver vi för hjälp? 
Se mail  
Regionalt förhandlingsansvarig: Caroline har haft samtal och hänvisat medlemmar och 
arbetsgivare till förbundet centralt.  
De frågor som är viktiga för regionen står vi nu helt utanför vad gäller lön, arbetsmiljö, 
kompetensutveckling. Finns ingen lokal anknytning.  
Medlemsutskick kring händelser och konsekvenser av att inte ha regionalt förhandlingsråd. 
Tillsammans med är du intresserad kontakta.  
Innan årsmöte mail kring vad det innebär att vara förhandlingsansvarig och vart man vänder 
sig om man är intresserad – att det finns tid att sätta av och göra detta på arbetstid. Gärna vara 
2 förhandlingsansvarig. Informera om förmåner.  
Frågeställning som kommer från förbundet centralt svarar Caroline på.  
 
§ 3 Ekonomi och budget.  
30’993 kronor. 5178 kronor i faktura från Folkhögskolan. Budget går ihop. 
 
§ 4 Reflexion om Kommunträffen 220927 
Hjälpas åt att göra arbetsbeskrivning för oss Fysioterapeuter samt prioriteringar hur tänker vi?  
Går igenom enkäten. Trygga med vart man vänder sig. Finns viss otrygghet kring 
löneprocessen. 5 som ej gått facklig kurs i lön.  
Lön,  Arbetsmiljö/ arbetsbelastning – prioriteringar, marknadsföring av oss Fysioterapeuter. 
Kommunala uppdraget kopplat till mål och löneprocess.  
Kommit överens om att gemensamt jobba med arbetsbeskrivning- kommunerna gör en 



gemensam. Presentationen som Tess använde kommer att mailas ut. Yrkanden som är på 
gång- glo och sno av varandra vid nästa träff.  
Bokat 22/11 klockan 14.45 för ny träff med arbetsplatsombud kommun.  
 
 
 
§ 6 Övriga frågor  
Distriktsråd digitalt i början av september – Caroline deltog.  
Är ont om personal på distriktskontoret, har haft en tuff arbetssituation. Nya ombudsmän 
börjar under hösten. Nya datum för grundkurs kommer. Kurs i lön kommer att komma under 
våren. Ny löneenkät 31/10 till alla medlemmar. Bra med påminnelse på mail och sociala 
medier. 1/10 nya LAS. Det kommer att komma information om detta. Föreläsning om 
barnkonventionen och kopplat till agenda 2030 – ska genomsyra allt arbete som förbundet 
gör.  
Fysioterapidagarna 2023 4-5 /10 i Göteborg. 
Förbundets verksamhetsplan kommer att komma ut på hemsida i slutet av oktober.  
19-20/10 åker Caroline till Stockholm på Halvtid. Anordnar ledarutbildning för ordföranden.  
 
§ 7 Tid och plats för nästa möte 
Gränsö förslag på tid 18-19/11 eftermiddag till lunch.  
 
§ 8 Mötets avslutande 
Mötet avslutas.  
 
Välkomna  
Caroline Birgersgård 
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