
Arbetsplatsombudsträff maj 2019
Fysioterapeuterna Örebro



Agenda: 

• Rapport från arbetet med kompetens och karriärvägar

• Rapportera om löne- och verksamhetsutvecklingsgruppen

• Rapport från arbetet med SAM17 – det nya samverkansavtalet

• Arbetsplatsombud - hur utför jag uppdraget i praktiken?



Kompetens- och karriärvägar

• Förslag till beskrivning av kompetensnivåer var planerade 

att vara klara under juni månad

• Karriärvägarna lyftes ur – arbetet skulle enligt plan återtas i 

september 2019

• Fysioterapeuterna önskade avbryta arbetet då vi bl.a. inte 

upplevde att:
− arbetsformen var bra 

− syftet samt vem dokumentet riktade sig till var oklart 

• Nystart under hösten form av arbetsgrupp/projektgrupp 

med tydliggörande av:
− syfte

− vem dokumentet riktar sig till

− användningsområde 



Löne- och 

verksamhetsutvecklingsgruppen

• 2 möten hittills

• Minnesanteckningarna finns utlagda på Fysioterapeuternas 

hemsida under medlemssidan (kräver inloggning) för 

Örebro distriktet

• Vill ni få minnesanteckningarna skickade till er?

• Ska vi plocka fram dem nu och titta på hur arbetsgruppen 

tänkt?



SAM17 – det nya 

samverkansavtalet

• Arbetet pågår

• Beräknas vara klart vid årsskiftet 19/20

• Återkommer till innehållet framöver, men 

SACO/Fysioterapeuterna har lyft följande punkter….



Avtalet - innehåll

 Viktigt att samverkan inte “ska ersätta paragraf 11 och 19” 

så att tydligheten tappas bort

=>  vi bedömmar att det är viktigt med fortsatt tydlighet

mellan informationsstillfälle och belutstillfället



Avtalet - innehåll

 Viktigt att de ord som används definieras:

=> Så att vi säkerställer att vi pratar om samma sak –

underlättar samverkan.



Avtalet - implementering

Avtalsskrivningen viktig – med viktigast att det ges goda 

förutsättningar för det praktiska genomförandet

• Viktigt att regionsgemensamma arbetsrutiner tas fram 

(demokratisk process kräver delaktighet)

• Måste vara tydligt vilka förväntningar och befogenheter 

som läggs på rollen som chef/medarbetare. 



Avtalet - implementering

• Plan för implementering

• Tydliggöra ”effektmått”? 

=>plan för hur intentionerna med samverkans avtalet följs 

upp – blev det som vi tänkte – långsktigt plan för att 

fortlöpande arbeta med att förbättra samverkansprocessen





Arbetsplatsombud - hur utför jag 

uppdraget i praktiken?

• Knutpunkten mellan Fysioterapeuternas medlemmar och 

förbundet

• Företräder SACO-förbunden i samverkan med 

arbetsgivaren 

• Skyddsombud

Tre roller i en - hur arbetar man rent praktiskt för att utföra 

dessa uppgifter på ett så bra sätt som möjligt? 

• Vad är samverkan?

• Varför ska vi samverka?

• Hur ska vi samverka?



Vad är samverkan?

Samverkan är det samarbete mellan arbetsgivare och fack 

respektive skyddsombud som syftar till att följa 

medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen (AML) samt 

förtroendemannalagen (FML). 

Samverkan är en väg till att:

- uppfylla ovanstående lag krav

- diskutera arbetsplatsens förbättringsområden

- ge medarbetarna information 

- skapa delaktighet i beslut



Varför ska vi samverka?

SKL:

För att kontinuerligt ha en gemensam dialog mellan chefer 

och medarbetare om:

- verksamhetens utveckling 

- kopplingen mellan arbetsmiljö- och verksamhetsfrågor 

https://skl.se/arbetsgivarekollektivavtal/kollektivavtal/ovrigakollektivavtal/sam

verkansavtal.154.html

https://skl.se/arbetsgivarekollektivavtal/kollektivavtal/ovrigakollektivavtal/samverkansavtal.154.html


Hur ska vi samverka?

http://intra.orebroll.se/ledning--styrning/samverkan-med-

fackliga-organisationer/lokalt-samverkansavtal/

http://intra.orebroll.se/ledning--styrning/samverkan-med-fackliga-organisationer/lokalt-samverkansavtal/


Ur fysioterapeuterna synvinkel -

arbetsplatsombudets uppdrag i 

praktiken

• vara öga och öra och signalera till distriktsstyrelsen om 

förhållanden på arbetsplatsen

=> Låt det vara känt att du är det fackliga ombudet på din 

arbetsplats och uppmuntra medarbetarna (medlemmarna) att 

prata med dig om sånt på arbetsplatsen som de vill ha stöd 

med

.



Ur Fysioterapeuternas synvinkel -

arbetsplatsombudets uppdrag i 

praktiken

• ge information, råd och stöd till medlemmar 

• vidarebefordra information från förbundet lokalt/centralt

till medlemmarna

 Här kan vi nog göra mer
- hur många går in på förbundets hemsida och läser?

- hur kan vi förbättra informationsspridningen?



Ur Fysioterapeuternas synvinkel -

arbetsplatsombudets uppdrag i 

praktiken

• företräda och bistå medlemmar i individärenden

 Om man inte kan svara på frågor/bistå medlemmarna 

själv – veta vem man ska hänvisa till i distriktsstyrelsen



Ur Fysioterapeuternas synvinkel -

arbetsplatsombudets uppdrag i 

praktiken

• Vid behov ordna medlemsmöten

=> om ni som medlemmar på en arbetsplats har behov av att 

diskutera fackliga frågor, får inte ske på arbetstid

=> du som APO får ta arbetstid för att förbereda mötet, men 

mötet ska förläggas utanför arbetstid



Ur Fysioterapeuternas synvinkel -

arbetsplatsombudets uppdrag i 

praktiken

• Rekrytera nya medlemmar och arbetsplatsombud

=> Fysioterapeuternas policy är att representera samtliga 

medarbetare i de flesta frågor som gäller fysioterapeuter, 

dock inte individärenden – här gäller 3 månaders 

”karantän”

=> Vi har bett förbundet om en tydligar skrift som kan 

användas för att motivera till medlemskap



Ur Fysioterapeuternas synvinkel -

arbetsplatsombudets uppdrag i 

praktiken

• Ha ett nära samarbete med förhandlingsrådsledamoten

• Delta i nätverk med andra arbetsplatsombud

• Hålla dig uppdaterad med lokala lönefrågor, 

lönekriterier och lönespridning

 Frågor som bland annat tas upp vid 

arbetsplatsombudsträffarna

 Bra om alla tar ansvar för vilka frågor men vill ta upp/lära 

mer/diskutera vid dessa träffar



Kvar till nästa träff:

Arbetsplatsombud - hur utför jag uppdraget i praktiken?

− i samverkan

− som skyddsombud



Tack för idag!!!!


