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Närvarande: Agneta Emilsson, Jenni Sihlén, Kajsa Hedin, Marita Lindqvist, Ove Andersson, Sofia Stridsman,
Ulrika Aasa, William Åström

Adjungerad: Gustav Hillert

§ 1 Mötet öppnas

§ 2 Val av justeringsperson enligt turordning; Ove Andersson

§ 3 Styrelsen är beslutsför

§ 4 Dagordning och mötets turordning godkänns

§ 5 Föregående mötesprotokoll; inga ändringar. 

§ 6 Inkomna ärenden från medlemmar

Inga ärenden inkomna via webbplatsen eller som direktmejl till 
styrelsemedlem. För kontakter som tas med förhandlingsråd se § 9.

§ 7 Ekonomi

35 tkr i kassan. Kassör lägger äskande om vårens pengar efter 
kassörsintroduktion med Agneta Östlund på kansliet.

Distriktet äskade i budget om 155 580 kr för 2017 men har beviljats 100 
tkr. Tilläggsäskande kan göras. Inga åtgärder i nuläget då budgeterade 
utgifter kan komma att justeras under året. 

§ 8 Genomgång och uppdatering av punkter på Balanslistan

Fysioterapeuternas Hälsoresa 2017

Stefan Jutterdal och Caroline Agrell kommer till Skellefteå 160222

Styrelsen diskuterar nödvändiga förberedelser för de tre ingående delarna; 
dialogmöte med beslutsfattare, studiebesök och medlemsmöte. 

Presshantering sker via kansliet. 

DS på Fysioterapi 2017

Styrelsen positiv till medverkan i form av workshop med inriktning på 
styrelsearbete.  Anmälan skickas in. Besked ges i april om medverkan blir 
aktuell. 

Facklig grundkurs genomfördes 170127. Elva medverkande varav en via 
länk från Östersund. Utvärdering går ut via kansliet. 

Kurs i Praktisk arbetsrätt i april

Lokaler och utbildare klara. Kajsa och Agneta samarbetar kring resterande 
förberedelser. 



Protokoll styrelsemöte 2017:2

20170131

Sida 2 av 2

§ 9 Information från förhandlingsråd

Distriktsstyrelsen håller kontakt med primärvårdens ledning gällande utökat 
yrkesansvar för remiss till röntgen. Återkoppling på möte i december 
efterlyst.

Två tvisteförhandlingar i VLL p.g.a. chefstillsättning utan central samverkan.  

Helgtjänstgöring för fysioterapeuter uppe till diskussion i VLL.

Förberedelser pågår för besök av vår förhandlingschef och professions-
utvecklare tillsammans med tjänstemän från SKL. Syftet med besöket är att 
kartlägga och samtala om karriärvägar för medlemmar i Fysioterapeuterna 
och Vårdförbundet i enlighet med överenskommelse i HÖK 16.

Med stöd av vår förhandlingschef Dolores Kandelin Mogard kommer en plan 
läggas upp så att löneöversynsprocessen följs i alla kommuner i 
Västerbotten.

§ 10 Aktuella kommunala frågor

Ont om baspersonal i Skellefteå kommun har föranlett rykten om ett 
kommande förslag att fysioterapeuter med undersköterskeutbildning
riskerar att utbeordras som undersköterskor. 

Ove har varit i kontakt med vår förhandlingschef Dolores Kandelin Mogard 
och planen är att avvakta arbetsgivarens förslag. 

Notering från styrelsen: Jämför med tidigare förslag på kombinerad tjänst 
(fysioterapeut/undersköterska) i Dorotea som föll på att sjukgymnaster inte 
har omvårdnadsutbildning. 

§ 11 Val av skyddsombud

Marita och Agneta har i uppdrag att skapa rutin för denna hantering. 
Inga aktuella val. 

§ 12 Övriga frågor; inga övriga frågor

§ 13 För uppföljning kommande möte

Planering inför kurs i Praktisk arbetsrätt

Uppföljning av Hälsoresan

Rapport från besök av SKL i Umeå

Uppföljning Skellefteå Pride

§ 14 Mötet avslutas

Ordförande Marita Lindqvist Justerare Ove Andersson

Protokollet justerat via mejl. Underskriven version finns hos distriktsstyrelsen




