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Närvarande: Erika Cloodt, Mattias Cloodt, Julia Baltzarsson och Esme Richardson-Owen 
 
§1 Öppnande Erika förklarar mötet öppet  
 
§2 Val  Erika väljs till ordförande, Esme till sekreterare och Mattias till 

justeringsman 
 
§3 Föredragslistan Föredragslistan godkänns 
 
§4 Föregående protokoll Läggs till handlingarna 
 
§5 Verksamhetsfr. Rekryteringsläge ser tyvärr likadant ut förutom Växjö 

Kommun som har alla tjänster tillsatta.  
Främst kommunerna som har väldigt svårt.  
Rekrytering är något lättare inom Regionen, vissa tjänster är 
dock inte tillsatta bl.a. inom barnhab.  

 En del vakanser kommer finnas inom PV framöver.  
I tidningen Fysioterapin såg Kronoberg ut att ligga högst i lön i 
hela landet – enligt Mattias väldigt tveksamma uppgifter.  

 SACO lönesök verkar inte stämma, antal inlagda uppgifter 
verkar vara för få.  

 Rekryteringsverktyg – Vårdförbundet har slutat avtal med 
Ljungby Kommun om att deras ssk ska få gå 
specialistutbildning på betald arbetstid. Är det något som kan 
införas för fysioterapeuter?  

 Mattias har varit på möte med Regionen, HR ansvarig för HSL 
och HR personal om specialisttjänster, positiva MEN i 
slutändan blir det en verksamhetsfråga. Mattias ska försöka få 
till ett möte med cheferna för primärvårdsrehab och 
lasarettsrehab.   

 Hur kan vi sprida informationen till våra medlemmar?  
 
  
§6 Ekonomi Budgeten håller inför Regionsdagar. Kassören inte med idag, 

aktuella siffror saknas  
 
§7 Inkomna skrivelser   
 
§8 Övrigt Regionsdagar  
  Mattias har bokat PM hotell. Frukost x 2, Lunch x 2 och middag 

på lördag och fika ingår i priset. Konferenslokal finns med på 
hotellet.  

 PM kunde även erbjuda aktiviteter i samband med konferens, 
t.ex. de har avtal med ”Inlåst”.  Aktiviteter kring tema mat finns 
med. DS tycker ”Inlåst” känns som en lämplig aktivitet – vi går 
vidare med förslaget.  

 Vi behöver någon slags agenda. Stefan Jutterdal är tillfrågad 
men vi har inte fått svar. 
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 Vi pratar om att ev. tillfrågar anmälda om det finns någonting 

de vill presentera om sin lokala styrelse, annars tänker vi dra 
ner på tiden som vi lägger på styrelsepresentationer.  

 Ämne – påverkansarbete? Kan vi få Regionens 
hälsosjukvårdsdirektören att hålla kort föredrag om 
samverkan/samarbete med arbetsgivare.  Mattias kontaktar  

 Per-Henrik Nilsson med frågan.  
 DS går vidare med ämnet Påverkansarbete.  
 Inbjudan till Regionsdagar måste skickas ut innan sommaren.  
 Erika skickar ut en ”save the date” till de olika styrelserna.  
 
 Hemsidan  
 Diskussion om hur hemsidan ska se ut, innehåll? Bilder?  
 Vi provar att ha en ”blogg” – skriver kortfattat om våra 

aktiviteter, information till medlemmar om det vi gör. Testar 
att länka ut till Facebook gruppen.   

 
Politikerträff  
Kontakt med politiker har inte hunnits med. Mattias har 
däremot kontaktat förvaltningschefen i Växjö Kommun, Eva 
Ekman, om att få till ett möte, Mattias har ännu inte fått svar.  
Vi har inte träffat kommunerna så ofta. Mattias stöttar gärna 
arbetsplatsombuden och är med på ev. möte med politiker och 
chefer i kommunerna. Han kommer maila ut en fråga till 
arbetsplatsombuden, om de kontaktar chefer/politiker kan 
han gärna vara med på mötet.  
 
Valberedning höst 2017 
Malin Larsson Roos och Peter Ejeklint ingår i valberedningen. 
Förslag att vi bjuder in de till första DS möte i höst för att prata 
igenom inför årsmötet.  
DS godkänner förslaget.  
 
Nätverksträff 2017 
Mattias pratar med Johan om ev. föreläsare. Vi behöver ha 
någon slags plan innan vi kan tillfråga Cathrine Mård om 
värdskap.  
 
Fysioterapins dag 
Debattinlägg/insändare av DS om relevantämne på dagen.  
DS bjuder in på afterwork för medlemmar i Växjö till 
självkostnadspris. En möjlighet till att umgås och nätverka.  
 
Arbetsplatsombud  
Uppvidinge Kommun  
Lina Hördegård  
DS väljer in ovanstående person som arbetsplatsombud i 
Uppvidinge Kommun.  
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§9 Nästa möte 29/4. Plats bestäms senare 
 
§10 Avslut  Erika förklarar mötet avslutat 

 
Sekreterare Esme Richardson-Owen  Justerare Mattias Cloodt  


