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Verksamhetsbevakning under året
Verksamhetsbevakningen har under året fungerat relativt väl. Styrelsen har under
verksamhetsåret bestått av representanter från kommunal verksamhet och Region Kronoberg,
dock har det saknas representant från privata arbetsgivare/privatpraktiker i styrelsen.
Förhandlingsrådsledamoten har under året arbetat full tid fackligt fördelat mellan
Fysioterapeuterna och SACO-mandat inom Region Kronoberg, SACO arbetet har dock tyvärr
under den första halvan av året tagit en större del av arbetstiden i anspråk än vad som avsågs i
verksamhetsplanen. Den huvudsakliga fackliga tiden för Fysioterapeuterna har varit riktad mot
Region Kronoberg i egenskap av största arbetsgivare i distriktet, enskilda medlemmar och
arbetsplatsombud i övriga verksamheter (kommunal verksamhet och privata arbetsgivare) har i
första hand fått stöd av förhandlingsrådsledamot eller förbundskansli via mail eller telefon.

Aktiviteter under året
Under året har styrelsen fortsatt påverkansarbetet mot i första hand Region Kronoberg för
inrättandet av differentierade tjänster och karriärvägar för Fysioterapeuter. Som en del i detta
har förhandlingsrådsledamoten under våren haft en återkommande dialog med HR-chefen för
Region Kronobergs Hälso- och sjukvård och Primärvårds- och Rehabcentrums HR-strateg.
Under hösten har ett arbete påbörjats för att ha en närmre dialog med arbetsplatsombud inom
distriktet, detta för att öka engagemanget och för att distriktsstyrelsen ska vara ett mer aktivt
stöd för våra arbetsplatsombud. Hittills har förhandlingsrådsledamoten träffat arbetsplatsombud
från Region Kronoberg och ett möte för arbetsplatsombud inom länets kommuner planeras
under den senare delen av hösten. Under dessa möten diskuteras bl a aktuella frågor i
verksamheten, rekryteringssituationen och löneprocessen. Vidare har även ett arbete med att
träffa våra medlemmar ute i verksamheterna påbörjats under hösten för att lättare kunna
identifiera vilka frågor som är aktuella för medlemmarna och vilka utmaningar som finns inom
verksamheterna. Detta arbete planeras fortsätta under 2018.

Årsmöte 2017
Årsmöte 2017 genomförs den 23/11 2017. Årsmötesförhandlingar inleds med en workshop
inför 2018 års lönerevision.

Regiondagar
30/9-1/10 arrangerade vi i distrikt Kronoberg regiondagar på PM och Vänner Hotell i Växjö.
Arbetet med att förbereda och genomföra distriktsdagarna har tagit en stor del av årets
styrelsearbete i anspråk. Under dagarna arbetade vi från Kronobergs distriktsstyrelse
tillsammans med representanter från distriktsstyrelserna i Halland, Jönköping, Östergötland och
Gotland utifrån ämnet ”Påverkansarbete” ur såväl ett strategiskt som ett konkret perspektiv.

