
Datum: 2023-02-03/2024-02
Distrikt: Stockholm
Fysioterapeuterna Org. Nr: 802001-0361
Ordförande Distriktstyrelsen:
Ordförande Stockholms Privata Fysiot.
Kassör:

Område/Syfte Aktivitet Budget Utfall
Två medlemsmöten 2022 samt årsmöte jan/feb 2023: En aktivitet under våren 
och en på Fysioterapins dag. 

30 000

Styrelsemöten, studiecirkel i påverkansarbete, planeringsdag genomförs både 
med och utan Sthlms Privata Fysioterapeuter (utebliven 
inkomst/stilleståndsersättning, resekostnad, förtäring, lokalkostnad).

50 000

Stärka arbetsplats- och skyddsombuden genom digitala & fysiska träffar. I den 
mån förbundet godkänner, arrangera relevanta kurser. Sprida kunskap om de 
digitala fackliga utbildningar som finns via förbundet centralt. 

20 000

Inspirationsmöte för alla arbetsplatsombud 10 000
Arrangera någon typ av medlemsaktivitet: tex. MedlemsAW för mingel med 2 000
Skicka minst 4 medlemsbrev - mars, maj, september och december. 0
Bibehålla samt ytterliggare utveckla och förbättra samarbetet med 
studentsektionen samt medicinska föreningen på KI. Fortsätt verka för 
studentrepresentantens delaktighet i distriktsstyrelsen. 

7 000

Minst bibehålla, helst öka distriktets närvaro på sociala medier. Förutom 
uppdateringar från styrelsens arbete, relevant info som kommer distriktet till 

0

Underhålla samarbetet med förbundsstyrelsen. Fortsatt vara representerade i 
Distrikts- och Företagarrådet samt Rådet för arbetsliv och avtal. 

2 000

Utökat och förbättrat samarbete med Stockholms Privata Fysioterapeuter 0
Verka för differentiering av tjänster, kompetenskartläggning med AID-koder 
(minst 1 för varje steg i Regionens kompetensstege).* 

0

Noggrant följa utvecklingen efter revidering av vårdval PVR och 
genomförandeplanen för God och Nära Vård.

7 000

Verka för ökat lokalt fackigt engagemang, arbetsplatsombud och 
skyddsombud.*  

2 000

Skyddsombudsträffar 1/termin. 4 000
Fortsatt arbete att synliggöra fysioterapeuters/sjukgymnasters arbete via 
digitala medier. Internutbildning inom styrelsen vid behov. 

0

Representera fysioterapeuter/sjukgymnaster inom regionens samverkansorgan 
och SACO-råd (lokalt och centralt). Fortsatt bevakning av vårdvalen 
(specialiserad Fysioterapi (LOV) & Primärvårdsrehabilitering (PVR)). (Utebliven 
arbetsinkomst).  

5 000

Kompetensutvecklande medlemsaktiviteter, 1 på våren samt en på 
Internationella Fysioterapins dag. 

(se ovan)

Möjliggöra för fysioterapeuter under specialistutbildning att presentera sina 
forskningsresultat för att underlätta specialiseringsprocessen. 
Marknadsföring av kommande aktivitet på internationella Fysioterapins dag 
(vetenskapligt seminarium), uppmuntra medlemmar att uppmärksamma dagen 
lokalt på sin arbetsplats. 

1 000

Omställning i samhälle och för professionen
- Vara aktiva i omställningen till God och Nära vård

I samband med bla politikermöten lyfta fram fysioterapeutens roll i 
omställningen till god och nära vård: 
- Synliggöra rehabskuld, preventiva insatser, task shifting etc.

10 000

Övriga kostnader Kontorsmaterial etc. 3 000
Avtackning av föreläsare samt avgående styrelsemedlemmar, julklappar till 
styrelsen. 

9 000

Summa: 160 000
Budget för Stockholms Privata Fysioterapeuter 2023: 220 000
Total Budget: 380 000
*görs på facklig tid

Förslag till Verksamhetsplan & Budget 2023

Fysioterapeuterna Distrikt Stockholm

Vår Organisation 
- God kommunikation inom kåren
- Ökat lokalt fackligt engagemang
- Fler medlemmar

Hållbart arbetsliv med bättre arbetsvillkor och stärkt 
arbetsmiljö
- Förbättra arbetsvillkoren för Fysioterapeuter 
verksamma inom vårat distrikt 
- Ökat lokalt fackligt engagemang
- Synliggöra Fysioterapeuterna/
Sjukgymnasterna i Stockholm

Livslångt lärande
- Att förutom i arbetet med hållbart arbetsliv 
gentemot arbetsgivare och beställare ytterliggare ge 
möjlighet för medlemmarna till livslångt lärande.


