
 
 

 
 

 
 
Verksamhetsberättelse, Fysioterapeuterna Skåne 2016-10-01 – 
2017-09-30 
 

Internt styrelsearbete: 

 Styrelsen för Fysioterapeuterna Skåne har under året genomfört 8 styrelsemöten, en 

kick-off för den nya styrelsen samt en planeringsdag inför årsmöte. Till ordinarie möte 

har studentrepresentant adjungerats. 

 Årsmöte hölls 24 november på SUS Lund. Utskick av inbjudan till årsmötet 

genomfördes via e-post i ett samarbete med Fysioterapeuternas kansli i Stockholm.  

 Distriktsstyrelsen tillsatte efter årsmötet styrelseuppdragen; förhandlingsrådsledamot, 

ordförande, kassör, webb-ansvarig, företagarråd och sekreterare. 

 Uppdraget förhandlingsrådsledamot har under verksamhetsåret delats på två 

styrelseledamöter, som tillsammans drivit frågor inom omfattningen av detta uppdrag. 

 Ett tillval av ytterligare representant för egenföretagare genomfördes maj 2017.  

 

Externt styrelsearbete: 

 Representant för egenföretagare har deltagit på samverkansmöten med Regionens 

företrädare (politiker och tjänstemän) under detta verksamhetsår och information har 

delgivits till medlemmar via mail.  

 Information till studenterna på Fysioterapeututbildningen hölls under våren. 

Representant från förbundsstyrelsen informerade tillsammans med FoU ansvarig. 

 Efter önskemål hölls ett informationsmöte för medlemmar på de tre sjukhusen i Sund 

kring förmåner med medlemskap samt information om det lokala fackliga arbetet. 

 Styrelsen har aktivt kommunicerat med Region Skåne angående implementering av 

vår nya professionstitel (januari 2014), då den fortfarande inte har fått fullt genomslag.  

 FoU eftermiddag med titeln ”Fysioterapeutens arbete kring levnadsvanor” 

genomfördes i oktober 2016 tillsammans med neurosektionen. 

 Förhandlingsrådsledamöterna representerar Fysioterapeuterna i Saco-

Akademikerrådet, en gång per månad, ett internt forum för att bereda frågor till 

regional samverkan. 

 Förhandlingsrådsledamot har deltagit i en regional referensgrupp i frågan kring 

lönekartläggning, anpassning till ändringar i diskrimineringslagen. 

 Två styrelseledamöter innehar uppdraget som förhandlingsrådsledamot och delar på 

fast facklig tid inom Region Skåne. I detta uppdrag har bland annat återkommande 

möten med lönegruppen hållits i samband med lönerevisionen. 

 Förhandlingsrådsledamöterna har deltagit i ett regionalt utvecklingsarbete i 

framtagande av kompetensstege för fysioterapeuter. Denna är klar och samverkad i 

regionens samverkansgrupp april 2017. Planering för implementering i 

verksamheterna pågår. 

 Uppdaterad information om fackliga förtroendevalda i Skåne har publicerats på 

hemsidan. 

 Debattartikel om vinsten med MAR i Skånes kommuner publicerad i två lokala 

tidningar 6 och 8 september. Internationella fysioterapins dag uppmärksammad i lokal 

radio den 8 september. 

 



 

 

 

 

Centralt: 

 Fem representanter från distrikt Skåne, som vid årsmötet 2015 valdes till 

kongressombud, deltog på Fysioterapeuternas kongress i november 2016. 

 I december 2016 deltog förhandlingsrådsledamot tillsammans med central 

ombudsman i ett möte med Region Skåne om karriärvägar för fysioterapeuter. 

 En avtalsrörelse kring fysioterapeuternas löneöverenskommelse pågick centralt under 

hela hösten. Förhandlingsrådsledamöterna deltog aktivt som bollplank till 

ombudsmännen. Detta resulterade i ett nytt avtal, HÖK 16. 

 Webbansvarig har genomgått en central webbutbildning inför ny struktur på 

hemsidan. 

 Förbundsstyrelsens ordförande, Stefan Jutterdal och vice ordförande Cecilia Winberg 

genomförde en gemensam resa i Skåne under april 2017. Detta påbörjades i Lund med 

studiebesök på fysioterapin på Gerdahallen, därefter gick färden till Kristianstad för ett 

lunchmöte med fysioterapeuter som arbetar aktivt med förändringsarbete kring 

levnadsvanor. Dagen avslutades med ett besök i Regionhuset och dialog med 

regiondirektör Alf Jönsson. Förhandlingsrådsledamot och ordförande representerade 

distriktsstyrelsen under denna dag. 

 Ordförande har deltagit på två distriktsrådsmöten i Stockholm. Ett förhandlingsråd har 

hållits i Stockholm, där förhandlingsrådsledamöterna har deltagit.   

 Augusti 2017 hölls en utbildning för lokalt fackliga förtroendevalda i kommunerna 

angående eventuella arbetstidsförändringar.  

 Förhandlingsrådsledamöterna har i augusti 2017 deltagit i en webbkurs kring nytt 

utbildningsmaterial för lönekursen. 

 En lönekurs hölls i Lund på hösten för lokalt fackliga förtroendevalda i kommunerna. 

En arbetsrättskurs genomfördes i Kristianstad på våren. Central ombudsman höll i 

dessa utbildningar. En facklig grundkurs genomfördes under våren, 

distriktsordförande var ansvarig för denna endags-kurs.  

 Återkommande förhandlingsrådsmöten telefonledes, där förhandlingsrådsledamöter 

från olika distrikt deltog. Ombudsmän på kansliet centralt har deltagit.  

 Återkommande telefonmöten med distriktsrådet, där samtliga ordförande i de olika 

distrikten har medverkat.  

 

Förhandlingar:  

 Regelbundna förhandlingar och löneöverläggningar har genomförts med 

arbetsgivaren. 
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