
Fysioterapeuterna Kronobergs Distrikt  
Protokoll för Styrelsemöte  
2016-05-24 
Alvesta  
Närvarande: Erika Cloodt, Matthias Cloodt, Johan Söderström, Malin Roos, Annelie Fritzson 
och Esme Richardson-Owen  

§1   Öppnande Erika förklarar mötet öppet 

§2 Val  Erika väljs till ordförande, Esme till sekreterare och Johan till 
justerare  

§3 Föredragslistan  Föredragslistan godkänns 

§4 Föregående protokoll  Läggs till handlingarna 

§5 Verksamhetsfr. Det råder rekryteringssvårigheter i hela landet just nu. I 
Kronobergs län råder det stora rekryteringsproblem till flera 
tjänster inom kommunala sektorn och även på Ljungby Lasarett. I 
Ljungby Kommun är 4 tv tjänster vakanta, en till tjänst är uppsagd 
och en fysioterapeut förväntas gå på föräldraledighet till hösten. 
Det innebär att Ljungby Kommun riskerar vara helt utan 
fysioterapeut kompentens till hösten.  

 Tingsryd kommun har varit utan MAS tjänst sedan några månader 
tillbaka (MAS är sjukskriven). I Tingsryd har Johan Söderström 10 
% arbetstid som MAR. I praktik innebär det att Johan sitter med i 
ledningsgruppen och har möjlighet att delta på vissa möten, mer 
arbete med MAR uppdrag hinns inte med på den 
tjänstgöringstiden.  

 Alla kommuner har arbetsplatsombud enligt Matthias.  

 Primärvårdsrehab. Sen utannonsering av planerad föräldraledighet 
har skapat ökad arbetsbelastning. Det finns bemanning inom 
primärvården men trycket är hårt på verksamheten. Antal sökande 
till tjänster är betydligt färre nu än det var för något år sedan.  
Matthias informerar om att det råder brist på arbetsplatsombud 
inom primärvården.  

Slutenvård. Enligt Matthias har Ljungby Lasarett haft svårt att 
rekrytera vikarie.  
CLV är bemannad men det är däremot svårare att få tag i vikarier. 
AT/FT kommer arbeta mer under sommaren på helgerna.  
Slutenvård har gott om arbetsplatsombud.  

Habilitering. Fungerar bra 



Privata verksamheter – ingen information.  

  
§6 Ekonomi    

§7 
Inkomna 
skrivelser 

§8   
Övrigt   Matthias informerar om Förhandlingsrådsdagar.  
  Träff 2 ggr om året. 15 distrikt är representerade.  
  Det är svårt med rekrytering över nästa hela landet. Betydligt färre  
  sökande till tjänster även i Stockholms län.  

På träffen nu kom information om krav på kvalitets- och 
ledningssystem som påverkar främst de privata.  
Lagförändringar som har trätt i kraft eller som kommer träda i 
kraft.  
Matthis informerar om kravet på att arbetsgivaren gör en 
arbetsvärdering och lönekartläggning. Detta ska nu genomföras 
årligen.  
Matthias kan stötta främst kommuner om det blir arbete med 
arbetsvärdering framöver. Regionen har mer vana på att göra 
sådant arbete.  

Ny AFS finns, AFS 2015:4, ”Organisatorisk och social 
arbetsmiljö”  
Matthias skickar information om träffen till arbetsplatsombuden 
när den är sammanställt.  

Facebook.  
DS diskuterar den öppna gruppen som finns på Facebook. DS 
upplever att det borde gå att använda Facebook gruppen mer och 
utveckla kommunikationsvägarna mot medlemmarna.  
Förslag från DS 
- Släck nuvarande grupp 
- Skapa en ny grupp för medlemmar , ”Fysioterapeuterna 

Kronoberg”  
- Gruppen är tänkt som en plats att diskutera och kommunicera 

med varandra och även för DS att kunna informera utåt.  



- Esme kontaktar informationsansvarig på förbundet Peter 
Karlsson gällande möjligheterna att länkar från Facebook till 
hemsidan samt tvärtom samt även om förbundet har en grafisk 
profil som ska användas på Facebook. 

Avtackning gamla DS medlemmar 
DS beslutar att tacka av på nätverksträffen till hösten.  

Nätverksträffen 
Ljungby Kommun var tänkt som värd för nätverksträffen, det blir 
svårt att genomföra pga. bristen på fysioterapeuterna.  
Matthias kollar om det finns möjlighet att hyra en lokal på LL. 
Malin kollar med Sofia om vi kan vara på universitetet.  
Kostnaden för nätverksträffen brukar vara c:a 5 tusen för träffen 
och 5 tusen för maten.  

  Förslag på datum, 8/11 eller 10/11  
  Upplägg:  

Medlemslunch  
  Nätverksträff 
  Årsmötet   

  Sofia Backåbergs  
Sofia disputerar den 27/5 och det är flera styrelsemedlemmar som 
ska gå på hennes disputation.  
DS beslutar att ge en symbolisk gåva till ett värde av c:a 250 kr.  

Fysioterapins Dag  
8/9.  
Tema ”Barn”  
Vi är välkomna på Växjö bibliotek.  
Erika och Annelie tar upp frågan i Barngruppen, kollegor med 
expertis inom området barn som kan tänka sig hålla korta föredrag 
och några aktiviteter för barn.  
Matthias beställer material från förbundet till Fysioterapins Dag.  
Annons kommer att gå ut i tidningen, Smålands Posten.  
Annelie har kontakt på P4 Kronoberg som hon ska informera om 
dagen. Bjuder även in tidningen, lokal TV?  

Kongressombud  
Malin Roos är gravid och avsäger sig platsen.  
Matthias är suppleant och tar hennes plats, Erika och Matthias blir 
Kronobergs representanter.  
Annelie och Esme vals till suppleanter.  



Regionsdagarna blir på Gotland i år, ingen information har kommit 
än.  

Uppmärksammande av nya medlemmar  
DS beslutar att vi uppmärksammar genom att skicka ut ett 
välkomst brev.  
Brev finns sedan tidigare men behöver uppdateras, Matthias?? ser 
över brevet.  

Matthias har haft kontakt med Dolores Mogård?? som arbetar 
centralt på förbundet.  
Hon har erbjudit sig att hålla kurs i löneprocess och lönebildning, 
förslag den 8-9/9.  

DS beslutar att Matthias undersöker vidare, om kostnad och ev. 
datum.  

§9 Nästa Möte  2016-08-29 i Växjö, kl.17-19 hos Annelie. Inbjudan går ut via 
facebook gruppen  

§10 Avslut   Erika förklarar mötet avslutat.  

Sekreterare  Esme Richardson-Owen   Justerare Johan Söderström 


