
Ekonomisk rapport 2022- Fysioterapeuterna Distrikt Stockholm 

Räkenskapsåret 20220101-20221231 

 

Under 2022 har Distriktets styrelse äskat medel från Fysioterapeuterna centralt för att kunna  
genomföra de aktiviteter som planerats för i verksamhetsplanen. Vid fördelning av anslaget 
har Distriktet erhållit 225 000 kronor för år 2022.  

På Distriktets konto fanns det 19 022 kronor den 20220105. Sammanlagt har kostnaderna för 
Distriktsverksamheten uppgått till 266 682 kronor varav Distriktsstyrelsen står för 25 723 
kronor och Stockholms Privata Fysioterapeuter för 223 647.  

Under verksamhetsåret har Distriktsstyrelse haft Årsmöte i maj, 33 personer kom till mötet 
och föreläsning, kostnad för detta blev 3 727 kronor för förtäring. De Privata 
Fysioterapeuterna har också haft Årsmöte dock digitalt.  

Fysioterapinsdag anordnades 20220913, kostnad för denna blev sammanlagt 4 846 kronor 
vilka fördelades för pynt, uppvaktning samt för förtäring till medlemmar som kom till det 
fysiska mötet, 39 personer. En del medlemmar deltog via videolänken.  

Facklig Grundkurs för arbetsplatsombud gick av stapeln den 24/10, kostnad för denna blev 
2153 kronor för förtäring. Arbetsplatsombudsmöte anordnades den 3/6, 10 personer deltog, 
kostnad blev 480 kronor för förtäring. Skyddsombudmöte anordnades den 2/6 samt 21/9, 
sammanlagt 16 personer deltog, kostnad för denna blev 808 kronor för förtäring.  

Representanter för de Privata har fortsatt samarbete med Regionen och deltog på möten vid 3 
tillfällen för att diskutera vårdvalsfrågor, HSF och EVA möten anordnades vid 5 tillfällen. 
Representanter för de Privata fick genomgång av den digitala plattformen med Förbundet 
samt diskuterade digitalisering 6 790 kr. Kostnad fördelas på 6 349 kronor för möten med 
Regionen, 21 281  kronor för HSF och EVA möten och för resterande möten  kronor. 
Deltagande i Branchrådet har varit kontinuerligt under 2022 och gick av stapeln vid 8 
tillfällen, kostnad för stilleståndsersättning blev 22 222 kronor. Mötesplats för Fysioterapeuter 
ägde rum 17/11 och en representant från Privata deltog, kostnad blev 1814 kronor för 
stilleståndsersättning.  

Representanter för de Privata har haft kontakt med politiker vid flera tillfällen där bland annat 
bjuds in medlemmar 25/1, 60 personer kom till ABF huset; kostnad för detta blev 7 907 
kronor för stilleståndsersättning, 18 375 kronor för lokal och förtäring samt 800 för 
uppvaktning.   

Löpande styrelsemöten anordnades delvis som fysiska och delvis digitalt; både Distriktet 
(9 256 kronor) och de Privata (103 551 kronor) har haft regelbundna möten, kostnader 
fördelats på förtäring, förlorad arbetsinkomst samt stilleståndsersättningar.  

Distriktet Stockholm hade 29/9 anordnat planeringsdag där de Privata deltog på 
eftermiddagen; kostnad fördelas på förlorad arbetsinkomst, 22 767 kr stilleståndsersättning 
och förtäring. Privata Fysioterapeuter har anordnat planeringsdag den 1/9 och kostnad för 
denna blev 14 512 kronor fördelat på stilleståndsersättning och förtäring.  

Utöver detta tillkommer kostnader för kontorsmaterial på 1 387 kronor.  


