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Förslag till verksamhetsplan och budget år 2019  

 

Datum 2018-10-09  Fysioterapeuterna  

organisationsnummer 

 

802002 - 0361 

Distrikt Stockholm 

 

Kontaktpersoner Namn  E-post 

 

Ordförande Hélène de Jounge Eurenius  helene@fysikrehab.se 

Kassör Agneta Malmström  agnetamalmstrom04@gmail.com 

  

Syfte/Mål - Vad vill vi uppnå? Aktivitet - Detta ska vi göra Kostnad kronor 

Fler medlemmar 

Ökat lokalt fackligt engagemang 

 

 

 Två medlemsmöten inklusive årsmöte.  

 Styrelsemöten, planeringsdagar utebliven inkomst/ 

stilleståndsersättning, resekostnad, förtäring).  

 Stärka arbetsplatsombuden genom minst två träffar per år. 

Arrangera grundutbildning. Arrangera lönekurs i samarbete 

med ombudsman (förtäring, resekostnader, 

stilleståndsersättning, utebliven arbetsinkomst och lokalhyra).  

 Skicka minst fyra medlemsbrev per år (Distrikt Stockholm och 

Stockholms Privata Fysioterapeuter)  

 Fortsätta samarbetet med studentföreningen KI. Träffa 

studenterna på utbildningen (utebliven 

arbetsinkomst/stillestånd).  

 Fortsatt nätverkande för sjukgymnaster inom äldreomsorg.  

 Fortsatt aktivitet på distriktets Facebook-sida. 

 Noggrant följa utvecklingen efter revidering av vårdval PVR 

och Specialiserad Fysioterapi (stilleståndsersättning).   
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synliggöra 

Fysioterapeuterna/Sjukgymnasterna i 

Stockholm 

 

 

 

 Fortsatt arbete att synliggöra fysioterapeuters/sjukgymnasters 

arbete och kompetens via digitala medier. Vidareutveckling av 

medieprojektet.  

 Fortsatt driva frågan om fysioterapeut/sjukgymnast som första 

instans. 

 Synliggöra möjligheter för fysioterapeuter/sjukgymnaster att 

verka inom flera områden. Exempelvis Rörelselyftet.   

 Puffa för aktiviteter på internationella fysioterapins dag.   

 Representera fysioterapeuter/sjukgymnaster inom landstingets 

samverkansorgan och SACO-råd (lokalt och centralt). Fortsatt 

bevakning av vårdvalens (Specialiserad Fysioterapi och 

Primärvårdsrehab) och utvecklingen av LOF. 

(Stilleståndsersättning, utebliven arbetsinkomst)  

 Minst tre möten med politiker och/eller beslutsförare i 

samverkan med Stockholms Privata Fysioterapeuter.  
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Ökad kommunikation inom kåren 

 

 

 Underhålla samarbetet med förbundsstyrelsen. Fortsatt vara 

representerade i Distrikts-, Företagar- och Förhandlingsråd. 

 Hålla distriktets hemsida och Facebook-sida uppdaterade.  

 Inspirationsmöte för alla arbetsplatsombud. 

 

 

 

10 000 

 

Övriga kostnader             Kontorsmaterial 3 000 

Styrelsen Distrikt Stockholm   Summa 226 000 
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Stockholms Privata Fysioterapeuter   

Engagera fler privatpraktiker, öka antalet 

medlemmar och deras uppskatting av sitt 

förbund. 

Större medlemsnytta för 

privatpraktiserande genom bevakning av 

deras intressen. 

Representera vid olika samverkansorgan och referensgrupper, 

uppvakta i aktuella frågor och i olika sammanhang bl.a. 

 Årsmöte 

 Branschrådet (Landstingets samverkansgrupp för privata 

vårdgivare)  

18 timmar under året 

LLS (Lagreglerade läkare och sjukgymnaster) 36 timmar under 

året Politikuppvaktningar 24 timmar under året  

Dessa möten sker under kontorstid varvid 

stilleståndsersättning för förlorad arbetsinkomst och 

resekostnad utgår. 

 Planeringsdag 

 Resekostnader 

 Fika 
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Stockholms Privata fysioterapeuter  Summa 144 000  

   

   

Förslag till gemensam budget verksamhetsåret 2019 

Distrikt Stockholm och Stockholms Privata Fysioterapeut 

 

Summa 370 000 

 


