Verksamhetsplan 2021
Fysioterapeuterna Distrikt Kronoberg
Den preliminära verksamhetsplanen utgår från kongressens beslut och inriktning för
åren 2017-2020 och kan komma att revideras utifrån Kongressen 2020.

Fysioterapeuternas vision och uppdrag
Vision: Fysioterapeuternas vision är att alla ska kunna leva ett hälsosamt liv i rörelse.
Uppdrag: Fysioterapeuternas uppdrag är att stödja medlemmarna i arbetet för god
och jämlik hälsa för alla såväl genom hälso-och sjukvård som förebyggande och
hälsofrämjande insatser av högsta kvalitet.

Åtta mål och 33 aktiviteter för 2017-2020

• MÅL 1 - Bättre löneutveckling och ökad lönespridning.
• MÅL 2 - Arbetsmiljö och villkor som möjliggör ett patientsäkert och hållbart
yrkesutövande.
• MÅL 3 - Grundutbildning som håller hög kvalitet och möter hälso-och
sjukvårdens behov.
• MÅL 4 - Bättre möjlighet till hög kvalitet och livslångt lärande.
• MÅL 5 - Högkvalitativ forskning som kommer till användning.
• MÅL 6 - Ökat utrymme för fysioterapi inom hälsa, vård och omsorg.
• MÅL 7 - En stark och ändamålsenlig organisation
• MÅL 8 - En fortsatt god ekonomi i förbundet.

Arbetsplatsombud
Mål: På varje arbetsplats där en fysioterapeut arbetar finns ett arbetsplatsombud.
Aktiviteter:
• Identifiera arbetsplatser där arbetsplatsombud saknas och ta personliga
kontakter.
• Genomföra 1-2 digitala möten för arbetsplatsombuden i syfte att knyta
kontakt med DS och andra arbetsplatsombud samt underlätta att få
rådgivning.

Medlemmar
Mål: God kontakt med medlemmar i distriktet för att öka samhörighet och ge chans
till nätverkande. Styrelsens verksamhet utformas genom dialog med medlemmarna.
Gemensamma aktiviteter kan på sikt underlätta rekrytering till förtroendeuppdrag.
Aktiviteter:
• Arrangera en medlemsaktivitet som kan nå så många medlemmar som möjligt
i distriktet
• Fortsatt uppdaterad och tillgänglig information på distriktets webbplats.
• Undersöka och starta upp ett tillgängligt sätt för information t.ex. blogg.

Styrelsearbete
Mål: Fastlagda plan finns för distriktsstyrelsens arbete med löneprocess, påverkan,
medlemsaktiviteter och fackliga kurser. Överblick och framförhållning underlättar
och effektiviserar styrelsens arbete.
Aktiviteter:
• Verksamhetsplaneringsträffar för styrelsen i januari och augusti.
• Tidigt starta upp processen för att säkerställa rekrytering av nödvändiga
poster.
• Hitta verktyg som underlättar styrelsearbetet.
• Dokumentera rutiner för styrelsearbete som underlättar
kompetensöverföring.

• Geografisk jämlikhet
Mål: Distriktets aktiviteter utgår från en grundidé om geografisk jämlikhet.
Aktiviteter:
• Arrangemang planeras med möjlighet till video-eller telefonlänk.
• Lokalisering av arrangemang i länet varierar.
• Eftersträva geografisk spridning för representation i styrelsen

