
   
 

Plats Datum Beteckning 

SACO-expeditionen 

Järnvägsgatan 16B 

Örebro 

 

 

2019-11-28 Minnesanteckning 

 

 

Typ av möte: Arbetsplatsombudsträff 

Närvarande: Louise Andersson, ledamot Fysioterapeuterna Örebro 

Heléna Hellberg, Geriatriska teamet USÖ  

Daniel Bergbom, OdensbVC  

David Arbeus, LaxåVC  

Erika Stenbäck, Karla Vc 

Anna Ärlebäck, OP Vc 

 

Ej närvarande:         Julia Hammarström, Ängens Vc 

Tove Axelsson Landberg, Baggängens Vc 

Sandra Caris, Fysioterapi USÖ 

Louise Crommert, FoT Regionhälsan 

Mikael Fors, Brickegårdens Vc 

Amanda Gamerov, Varberga Vc 

Cecilia Hallberg, Fysioterapi USÖ 

Amanda Hammer, Geriatriska teamet USÖ 

Erika Hindorf Henriksson, Kumla Vc 

Elin Johansson, Skebäcks Vc 

Jonas Karefall, Karolina Vc 

Mårten Kjällman, Askersunds Vc 
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Sekreterare:  Louise Andersson (roterande) 

Arbetsplatsombudsträff– Fysioterapeuterna 
Örebro 

 
 

 
§  1 

 
Anmälan om övriga frågor 
- Inga övriga frågor anmälda. 



   

 
§ 2 

 
Dagordning  
 
- Information om löneväxling 
- Lägesuppdatering – laget runt 
- Suntarbetsliv, vad finns det för material och hur kan vi använda detta: 

https://www.suntarbetsliv.se/ 
 

 
§ 3 

 
Information om löneväxling 
 

Semesterväxling innebär att man som medarbetare byter bort sitt semestertillägg 
mot fler lediga dagar, vanligtvis 5-6 dagar per år. Det är viktigt att tänka på att när 
man växlar bort semestertillägget, minskar årslönen vilket påverkar den 
sjukpenninggrundande inkomsten och pensionsavsättningen. 
 
Här finns info om semesterväxling och löneväxling på intranät: 
http://intra.orebroll.se/anstallning--arbetsmiljo/arbetstid-och-ledighet/ledighet/semester/semestervaxla-
semesterdagstillagg-mot-extra-lediga-dagar/ 
 

Löneväxlingsavtal: 
http://intra.orebroll.se/service--stod/blanketter-och-mallar/personalhr/lon-ersattning-arbetstid/frivillig-
pensionsavsattning/ 
 

Hur det går till: 
http://intra.orebroll.se/anstallning--arbetsmiljo/att-jobba-hos-oss/sluta-inom-region-orebro-lan/pension-
allmant/frivillig-pensionsvaxling/fragor-och-svar-om-lonevaxling/ 
 

 

 
§ 4 

 
Lägesuppdatering – laget runt 
 
Heléna, Geriatriska teamet USÖ  
- Haft ett uppdrag som medlare i rollen som arbetsplatsombud och skulle vilja få 

bättre klarhet i vilket mandat man har som arbetsplatsombud vid ett sådant 
tillfälle.   

 
Mötet kommer fram till att höra med förbundet om det är möjligt att få tillgång till 
en skrift där arbetsplatsombudets roll förtydligas men framförallt vad man som 
medarbetare kan få hjälp med. 
 

 Louise mailar förbundet om detta. Rubriken skulle kunna vara: Du vet väl 
att du kan ta kontakt med ditt arbetsplatsombud när du… 

 

 

http://intra.orebroll.se/anstallning--arbetsmiljo/arbetstid-och-ledighet/ledighet/semester/semestervaxla-semesterdagstillagg-mot-extra-lediga-dagar/
http://intra.orebroll.se/anstallning--arbetsmiljo/arbetstid-och-ledighet/ledighet/semester/semestervaxla-semesterdagstillagg-mot-extra-lediga-dagar/
http://intra.orebroll.se/service--stod/blanketter-och-mallar/personalhr/lon-ersattning-arbetstid/frivillig-pensionsavsattning/
http://intra.orebroll.se/service--stod/blanketter-och-mallar/personalhr/lon-ersattning-arbetstid/frivillig-pensionsavsattning/
http://intra.orebroll.se/anstallning--arbetsmiljo/att-jobba-hos-oss/sluta-inom-region-orebro-lan/pension-allmant/frivillig-pensionsvaxling/fragor-och-svar-om-lonevaxling/
http://intra.orebroll.se/anstallning--arbetsmiljo/att-jobba-hos-oss/sluta-inom-region-orebro-lan/pension-allmant/frivillig-pensionsvaxling/fragor-och-svar-om-lonevaxling/


   

Idag finns denna information på förbundets hemsida om arbetsplatsombudets roll:  

”Arbetsplatsombudets viktigaste uppgift är att vara öga och öra och signalera till 
distriktstyrelsen om förhållanden på arbetsplatsen.  

 vidarebefordra information från förbundet lokalt/centralt till medlemmarna 
 ge information, råd och stöd till medlemmar 
 företräda och bistå medlemmar i individärenden 
 vid behov ordna medlemsmöten 
 delta i nätverk med andra arbetsplatsombud, t ex andra kommuner 
 rekrytera nya medlemmar och arbetsplatsombud 
 delta i samverkan 
 tillsammans med förhandlingsrådsledamoten delta i tecknandet av lokala avtal 
 hålla sig uppdaterad med lokala lönefrågor, lönekriterier och lönespridning 
 ha ett nära samarbete med förhandlingsrådsledamoten 

Ett arbetsplatsombud formar arbetet efter förutsättningarna på den egna 
arbetsplatsen.” 
 
- Arbetsmiljö rond Tullhuset. Hur fungerar mandat för skyddsrond när en 

verksamhet har personal både från kommunen och regionen?   
 

 Louise hör med förbundet och återkommer. 
 

 
David, LaxåVC  
Fysioterapeutgruppen på Laxå Vc har diskuterat rollen som fysioterapeut i 
primärvården samt vad vi gör :  
- tar fler nybesök 
- uppkommit en diskussion på vårdcentralen då läkarna har gett uttryck för att 

man önskar att fysioterapeuterna ska vara med aktivt delaktiga i 
sjukskrivningsprocesserna. Fysioterapeuter har svarat att man då behöver en 
ordentlig utbildning och  löneersättning det arbetet.   

- skulle fysioterapeuternas resurser kunna användas på ett bättre sätt i vården 
om vi får möjlighet att skriva röntgen remisser? Relaterat till lönenivåer skulle 
det kunna vara ett sätt att minska kostnader för hyrläkare, men viktigt att en 
extra ersättning utgår till de fysioterapeuter som  tar det ansvaret. Ex finns 
från olika platser i Sverige.  

 
 David samlar det material han har och återkommer.  
 Louise hör med nätverket för förhandlingsledamöter om vi kan få ta del av 

material från de regioner där detta har införts.   
 Louise tar upp frågan med Hälsovals chefsläkare, Björn Strandell.  Han 

uppmuntrar att vi går vidare i frågan.  



   

 
  
 
Daniel – Odensbackens Vc 
Arbetsmiljöinspektionen har besökt Vc och hittat brister.  
Frågor som uppkommit i samband med detta. Svaren finns att hitta på 
Arbetsmiljöverkets hemsida (https://www.av.se/ ): 
 

- Hur ofta är en arbetsplats ålagd att göra skyddsronder och inom vilka 
områden?  

Skyddsronder görs inom fysisk arbetsmiljö; psyko-social arbetsmiljö och digital 
arbetsmiljö och ska genomföras med jämna mellanrum. Arbetsgivaren har 
ansvaret för arbetsmiljön och ska se till att saker som inte är bra rättas till. För att 
arbetsmiljöarbetet ska fungera väl  är det viktigt att skyddsombud och arbetstagare 
samverkar.  

- Hur ser arbetsgivarens uppdrag ut?  
Arbetsgivaren är alltid skyldig att se till att arbetet kan utföras utan risk för ohälsa 
eller olycksfall. Personalen ska inte bara veta vilka risker som kan finnas utan också 
kunna undvika riskerna. Mer om regler kring samverkan mellan arbetsgivare och 
arbetstagare, till exempel regler om skyddsombudens verksamhet hittas här: 
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/arbeta-med-arbetsmiljon/  

 
- Vad finns om arbetsmiljö på regionens hemsida? 

Se bifogad länk:  
http://intra.orebroll.se/anstallning--arbetsmiljo/arbetsmiljo/systematiskt-
arbetsmiljoarbete/  
 

- Lokala samverkansgruppens arbetsuppgifter –  
Information som finns tillgänglig på intranätet: 
http://intra.orebroll.se/anstallning--arbetsmiljo/att-jobba-hos-oss/samverkan-och-
fackliga-organisationer/apt-och-samverkansgrupper/   
 

- Hur arbetar regionen med hot och våld? 
Länk till regionens intranätssida:  
http://intra.orebroll.se/anstallning--arbetsmiljo/arbetsmiljo/hot-och-vald/  
 
Till sist: tipsar om arbetsmiljöverkets webbutbildningar. Kan mer fördels ses på 
tillsammans i samverkansgruppen: https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-
inspektioner/webbutbildningar/#7  
På sunt arbetsliv finns en bra checklista för vad som är viktigt att ta upp kring 
arbetsmiljön: 
https://osakollen.suntarbetsliv.se/aktivitet/checklista-organisatorisk-och-social-
arbetsmiljo/  
 

https://www.av.se/
http://www.arbetsmiljoupplysningen.se/Vem-gor-vad/Ansvar-for-arbetsmiljon/
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/arbeta-med-arbetsmiljon/
http://intra.orebroll.se/anstallning--arbetsmiljo/arbetsmiljo/systematiskt-arbetsmiljoarbete/
http://intra.orebroll.se/anstallning--arbetsmiljo/arbetsmiljo/systematiskt-arbetsmiljoarbete/
http://intra.orebroll.se/anstallning--arbetsmiljo/att-jobba-hos-oss/samverkan-och-fackliga-organisationer/apt-och-samverkansgrupper/
http://intra.orebroll.se/anstallning--arbetsmiljo/att-jobba-hos-oss/samverkan-och-fackliga-organisationer/apt-och-samverkansgrupper/
http://intra.orebroll.se/anstallning--arbetsmiljo/arbetsmiljo/hot-och-vald/
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/webbutbildningar/#7
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/webbutbildningar/#7
https://osakollen.suntarbetsliv.se/aktivitet/checklista-organisatorisk-och-social-arbetsmiljo/
https://osakollen.suntarbetsliv.se/aktivitet/checklista-organisatorisk-och-social-arbetsmiljo/


   

Erika – Karla Vc 
Erika har tagit uppfrågan om medarbetarsamtal/lönesamtal i den lokala 
samverkansgruppen.  
 
ProCompetens har tidigare tagits bort, vilket gjort att det kan vara svår för 
medarbetare att veta om det som kommit överens om i samtalen med tidigare 
chefer kommer nytillkomna chefer tillgodo.  
 
Man har nu kommit överens om att vårdcentralens medarbetare  ska använda 
ProCompetens framöver, men också en gemensam mall för chefer och 
medarbetare för lönekriterier chef så att det bland annat blir lättare att göra 
lönesättningen förståelig i nuet och över tid.  
 

Anna  - OP Vc 
Berättar att man inte haft något samverkansmöte sedan ett år – det har funnits en 
planering för möten men de har ställts in av olika orsaker. Undrar över vad 
regionen har för policys krig rutiner för lokal samverkan. 
 
Det har även framkommit att medarbetaren inte alltid förstår vad det fackliga 
arbetet och dess möten är till för.  
 
På intranätet finns en hemsida med rutiner för detta samt vad som ska tas upp i 
samverkan: 
 
http://intra.orebroll.se/ledning--styrning/ledningssystem/verksamhetssystem-
k2/personal/min-anstallning/facklig-samverkan/  

 
Annat som diskuterades 
Kan kursen som hölls för samverkansgrupperna i  Närsjukvårdsområde Örebro 
(NÖS) och Söder spridas och skulle den kunna genomföras löpande, på årsbasis? 
 

 Louise kollar med Carina Frisk, HR, NÖS 

 
§ 5 

 
Sunt arbetsliv 
- Denna punkt adjungeras till nästa möte. För den som har möjlighet, gå gärna in 

och besök Sunt arbetslivshemsida: https://www.suntarbetsliv.se/ 
 

 
§ 10 

 
Datum för nästa möte: 

- Nästa möte bestäms till den 30/1 kl 8.30 – 12.00. 
- Lokal: SACO-exp/överviktsenhetens konferensrum 
- Till nästa möte:   

o Vi tittar på Sunt arbetsliv samt hur arbetsmiljöronder kan 
genomföras genom en app. 

http://intra.orebroll.se/ledning--styrning/ledningssystem/verksamhetssystem-k2/personal/min-anstallning/facklig-samverkan/
http://intra.orebroll.se/ledning--styrning/ledningssystem/verksamhetssystem-k2/personal/min-anstallning/facklig-samverkan/


   

o Louise Crommert berättar vad Regionhälsan har att erbjuda 
o Information om regionens stödmaterial kring lönekriterier.  

 


