
  
                                                                                                                          

Protokoll fört vid styrelsemöte Fysioterapeuterna Distrikt Stockholm 

  
Datum: 22 april 2021     
Plats: Teams 
Ordförande för mötet: Lisa Svernby 
Sekreterare för mötet: Aina Blom 
Justering: Thomas Airio 
Närvarande: Lisa Svernby, Rebecca Tronarp, Thomas Airio, Aina Blom, Snezana 
Mircovic-Kozak, 
Frånvarande: Lena Sjöström,  Carolina Eriksson, 

  
  

1. Mötets öppnande 
Lisa öppnar mötet. Kort presentationsrunda. 

2. Styrelsens beslutsförhet 
Japp 

3. Justerare 
Thomas Airio 
 

4. Godkännande av dagordning 
Godkändes med tillägg övriga frågor 
 

● Adjungerade - Alexandra Wittborg, studenterna, Magnus Emanuelson, 
fysiosektionen, Anna-Karin Wikström och Ann Hafström, Sthlms privata 
fysioterapeuter, Elin Pella Bergsell, Psykiatri Södra, aktuell för fyllnadsval 

● Föregående protokoll 
Protokollet genom-lästes och godkändes 

7. Inkommen och avgiven information/kommunikation 

●       Vi har lagt ut statistik på våra plattformar för medlemmarna att 
användas av vid lönesamtal. 



●       Mail från Lina Ahlman, samordnande sjukgymnast på Tyresö 
Rehab. Hon har som uppgift att ha koll på inriktningsbeslutet kring 
PV och PVR på mottagningen. Uttrycker oro för utvecklingen och 
undrar vad vi i distriktsstyrelsen gör i ärendet. 

8. Information från Förbundsstyrelsen  

●       Förbundsordförande Cecilia Winberg har kontaktat Lisa angående 
svallvågorna efter artikeln i Dagens Medicin. Hon undrar om 
distriktsstyrelsen har nåtts av den negativa ”stormen”. Vi upplever 
inte att styrelsen har nåtts av kritiken. 

●       FS jobbar med ett digitalt forum kallat “mötesplats” - ett slags chat 
där förtroendevalda från sektioner, råden och distrikten kan träffas 
för olika diskussioner. 

●       En happening för alla medlemmar planeras också. Ännu oklart i 
vilken form. 

9. Information från utskotten och medlemsföreningar 

Mediagruppen  
●       Rebecca har “städat” på hemsidan. Vi fick behålla vårt 

kalendarium, (mappar?) och länkar till våra sociala medier. 
Förhandlingsgruppen 

●       Regionens löneöversyner är avklarade. Lönesamtalen bör nu vara 
igång för att alla regionanställda ska få ny lön i juni (retroaktivt från 
april). Löneöversyn för privatanställda och kommuner sköter 
ombudskvinnan Elba. 

●       Arbetsplatsombudsträff förra veckan. Uppdatering kring 
löneprocessen runt om i distriktet. Regionens fungerar hyfsat rätt 
och riktigt enligt avtalet, men i vissa kommuner och i vissa privata 
verksamheter är det ofta hanterat avtalsvidrigt. 

●       Träff med ordförande i HSNs avtalsutskott, Lars Rådén (M) idag. 
Ett bra möte, framför allt för Lars som är ny på sin post sen januari. 
Det är han som kommer att fortsatt ansvara för avtalen LOF och 



LOV. Viktigt att fortsatt träffa Lars för att kunna fortsätta trycka på 
bl a kring 1177 och att LOF inte får annonseras där. 

●       Den planerade arbetsrättskursen 29 april, där ombudskvinnan Elba 
ska hjälpa oss, får benämnas “seminariehalvdag” eftersom 
förbundet håller på att utveckla sitt kursutbud och i dagsläget inte 
vill att rubriken ska vara ”kurs”. Vi får inte heller annonsera om 
den i kalendariet. 

Distriktsråd 
●       6 maj är nästa distriktsrådsmöte. Thomas deltar i stället för Lisa. 

Stockholms privata fysioterapeuter          

●       Inget nytt. Fortsätter att jobba med att få till att LOF får ta del av 
hänvisningsstöd och tillåtelse att jobba med digitala lösningar. Ann 
och AK deltog också vid mötet med Lars tidigare idag. 

10. Information från fysioterapistudenterna. 

●       Studentstyrelsen har ägnat våren åt föreläsningsserien. Tagits emot 
väl. Påbörjat planering inför hösten. Har fått napp och kan erbjuda 
åtta föreläsningar med hjälp av representanter från sektionerna. 

●       Rikstävlingarna stryks. Svårt att genomföra digitalt, eftersom syftet 
är att stärka samarbetet mellan lärosätena. I stället planeras för ett 
lokalt event. 

●       Har fått frågor kring debattartikeln i Dagens Medicin. Man har 
ombetts ta ställning. Studenterna har då hänvisat till förbundets 
ståndpunkt. 

●       SvT har undrat vad studenterna tycker om nationella taxan. Svaret 
har blivit att det är svårt att veta något om förutsättningar för LOF 
som student. Har dessutom hänvisat vidare till förbundet. 

●       ENPHE-konferensen arrangeras i år av KI och studenterna 
involveras i planeringen. 

●       Lisa ber studenterna om hjälp att putta på T5/T6 om planerad 
facklig studentinfo. Magnus lovar att göra reklam. 



●       Frågor kring Covid: En del studenter känner sig tvingade att träffa 
Covidpatienter på sin praktik. De har rätt att tacka nej till det. 
Rebecca rekommenderar att man kontaktar den lokala AKAn som 
har mandat att se över problemet och lösa det lokalt för respektive 
individ. 

11. Ekonomisk rapport/planerade utgifter.Nena redovisar att det inte gått åt så 
mycket medel sen senast. Ett par stillestånds- avgifter ligger för utbetalning. 

12. Övriga frågor 

●       Covidföreläsningen den 18/5 - inbjudan ute idag. Redan 70 
anmälda! 

●       Fysioterapins dag - inbjudan måste ut i maj. Stefan Löfstedt, expert 
på FaR är tillfrågad, Kan vi bygga ut kvällen med ”barn och 
idrott”? AK och Thomas kan tänkas prata om detta. Ann H kan 
prata om FaR för barn. Lisa skriver kort medlemsbrev i maj med 
appell till medlemmarna att höra av sig om man har något man vill 
passa på att förmedla – kort föreläsning eller poster. 

●       Cecilia W kommer delta vid nästa styrelsemöte. Lisa uppmanar oss 
att maila frågor till Cecilia till henne i förväg . Thomas har fråga 
redan nu: ”Kan hon följa med vid möten med regionpolitiker när vi 
åter kan ses IRL?” 

●       Kallelse till fyllnadsval? - hur går man tillväga? Valberedningen tar 
reda på det till nästa möte. 

●       Avtackning på junimötet? Skjuts till augusti då alla bör fått vaccin 
och ska kunna ses på riktigt. 

●       Diskussion kring specialistordningen och kopplingen till 
kompetensstege och hur förbundet centralt jobbar med frågan, 
vilket sker på nivån Socialdepartementet och SKR.  

13. Mötets avslutande 

Lisa avslutade mötet. 
Nästa möte 20/5 kl 20.00 i Teams. 

       



Vid pennan: Aina Blom   Justeras:                         
  
I samband med nästkommande möte justeras protokollet slutgiltigt innan 
publicering på hemsidan  
 


