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Denna verksamhetsberättelse redovisar för perioden 2018-10-01 till 2019-09-30.
Verksamhetsåret löper för tiden 1 januari till och med 31 december.
Räkenskapsåret löper för tiden 1 oktober till och med 30 september.
Det har genomförts 9 styrelsemöten varav mötet 2018-12-10 var det konstituerande
styrelsemötet för 2019.
Datum för styrelsemöten: 2018-10-01, 2018-11-05, 2018-12-10
20 19-02-04, 2019-03-18, 2019-04-15, 2019-05-13, 2019-06-10, 2019-09-02
Styrelse ledamöter 2019
Ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant
Sekreterare
Kassör
Webbredaktör
Förhandlingsledarmot
Revisorer
Valberedning

Karin Lorin
Louise Andersson (tf förhandlingsledamot)
Anna Ärlebäck (invald vid styrelsemötet 2019-03-18)
Erika Stenbäck
Emma Nilsing-Strid
Therése Sundh
vakant
Liv Näsholm
Monika Randén
vakant
Maria Hindenborg, Åsa Andersson
Maria Eiserman , Sandra Caris

Styrelsen har under verksamhetsperioden 2018-10-01 till 2019-09-30:











Genomfört årsmöte för 2018, datum 2018-11-26.
Upprättat en verksamhetsplan samt en budget för 2019.
Fortsatt att arbeta med översyn och rekrytering av
arbetsplatsombud/skyddsombud.
Anordnat fyra arbetsplatsombudsträffar:
2018-10-03, 2018-12-05, 2019-05-23, 2019-08-29.
Anordnat och genomfört en facklig grundkurs 2019-02-25.
Anordnat en lönekurs 2019-02-27 – 2019-02-28.
Deltagit i distriktsrådsmöte i Stockholm representerad av Karin Lorin
2019-03-21 samt ett telefonmöte 2019-09-05.
Deltagit i Påverkansdag i Stockholm 16 maj representerad av Karin Lorin.
Deltaget vid förhandlinsrådsmöte 2018-10-09, 2019-03-21, 2019-03-22 samt
vid telefonmöten för förhandlingsråden, representerad av Louise Andersson i
egenskap av tillförordnat förhandlingsledamot.
Startat en verksamhets- och löneutvecklingsgrupp. Sammankallande: Louise
Andersson. Deltagare: Erika Stenbäck, Anne Berg, Anna Ärlebäck
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Deltagit i en arbetsgrupp för framtagande av Karriär och kompetensvägar för
fysioterapeuter där HR har fått ett uppdrag av Region Örebro län.
Fysioterapeuterna har varit representerade av Louise Andersson, Patrik
Genberg, Therese Sundh och Karin Lorin.
Deltagit i löneöversyn för 2019 som har bestått av inlämning av skriftliga
yrkanden, ett gemensamt informationsmöte för alla förbund, ett enskilt
överläggningsmöte för Fysioterapeuterna 2019-02-12 samt avstämningsmöte
2019-05-21. Inför avstämningsmötet har medlemmars svar på frågor gällande
löneprocessen sammanställts och framförts. Fysioterapeuterna har representerats
av Karin Lorin som kontaktperson (Barn- och ungdomshabiliteringen), Sandra
Caris (Universitetssjukhuset Örebro) och Louise Andersson (primärvård).
Utfallet 2019 för kliniskt verksamma Fysioterapeuterna var ett medel på ca 4,4
% och median på ca 4,2%. Löneutrymmet för 2019 var 2,3% men pga. att
Fysioterapeuterna var en prioriterad grupp så blev utfallet högre.
Deltagit i förberedande avstämningsmöte med ny förhandlingschef Lone
Atterstig 2019-09-25 inför löneöversyn 2020 samt skrivit yrkande inför
löneöversyn 2020.
Medverkat till omformulering av semesterväxlingsavtal som sedan skrivits på av
förbundets ombudsman.
Haft kontakt och erbjudit samarbete med fysioterapeuter/sjukgymnaster inom
Hemrehab gällande gränssnitt för fysioterapeuter och arbetsterapeuter inom
kommunen, samt medverkat gällande denna fråga i intervju med SVT Örebro.
Planerat och genomfört en halvdags konferens på Internationella Fysioterapins
dag 2019-09-09 i Bohmanssonsalen på USÖ, i samarbete med Region Örebro,
med 154 anmälda deltagare. Arbetsgruppen: Emma Nilsing-Stridh, Tove
Axelsson-Landberg och Karin Lorin.
Använt 35% fast facklig tid med fördelning Louise Andersson 25% och Karin
Lorin 10%.
Bistått medlemmar i fackliga frågor.
Genomfört en halv planeringsdag med styrelsen 2019-09-20. Syfte: att utveckla
arbetssätt och struktur för styrelsearbetet.
Löpande lagt ut information på distriktets hemsida med bl.a. protokoll från
styrelsemöten, information om fackliga utbildningar och möten,
minnesanteckningar från ombudsträffar och arbetsgruppen verksamhets- och
löneutvecklingsgrupp, Fysioterapins dag samt protokoll från löneöversynen.
Representerat Fysioterapeuterna i SACO-rådet som har möten ca en gång per
månad av Karin Lorin (ordinarie), Louise Andersson (suppleant) samt deltagit i
SACOs årsmöte 2019-03-27.
Representerat SACO:
o i samverkansgrupp för Närsjukvård Örebro och Söder (NÖS), i facklig
samverkan gällande Närsjukvårdscentrum i Örebro, E-hälsa samt
revidering av Krav- och Kvalitetsboken genom Louise Andersson.
o i samverkansgrupp för Hjälpmedel och Habilitering genom Karin Lorin
som suppleant.
o i arbetsgruppen gällande nytt samverkansavtal 2017 genom Karin Lorin
och Louise Andersson.
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Ekonomi
Distriktsstyrelsen har tilldelats 20 000 kr från förbundet och spenderat 21849 kr under
räkenskapsåret 2019. Det fanns tillgångar kvar från 2018. För detaljer, se
sammanställningen för räkenskapsåret 2019.
Sammanfattning
Styrelsearbetet har haft fokus på att rekrytera arbetsplatsombud, styrelsemedlemmar och
medlemmar till olika arbetsgrupper. Utbildningar som facklig grundkurs och lönekurs
har anordnas för att skapa förutsättning för deltagande i arbetsgrupperna och
styrelsearbete.
Arbetsplatsombudsträffar har anordnats för att skapa möjlighet för ombuden att vidare
utvecklas i sina uppdrag.
Det har startats en arbetsgrupp för verksamhets- och löneutveckling.
Fortsatt samverkan med regionen att ta fram karriärvägar och kompetensmodeller för
fysioterapeuter i Region Örebro län. Gruppen startade 2018.
Styrelsearbetet har haft fokus på att introducera nya styrelsemedlemmar samt att påbörja
arbetet med att hitta nya arbetssätt och struktur på styrelsearbetet.
Fysioterapins dag har anordnats för 5 året i rad och medfört att många kollegor träffats
för att nätverka och sprida kunskap.
Detta kan sammanfattas med att Fysioterapeuterna distrikt Örebro har ett år med
konstruktivt arbete bakom sig. Stort TACK till styrelsen och förtroendevalda som har
bidragit till detta.

Örebro 2019-10-21

Karin Lorin
ordförande distrikt Örebro.

Louise Andersson
styrelseledamot

Erika Stenbäck
styrelseledamot

Anna Ärlebäck
styrelseledamot
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