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

Ej närvarande: Gustav Hillert, William Åström

§ 1 Mötet öppnas

§ 2 Val av justeringsperson enligt turordning; Jenni Sihlén

§ 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

Ca 48 tkr i kassan. 

§ 8 Genomgång och uppdatering av punkter på Balanslistan

Skolfysioterapeut Skellefteå kommun

Inget svar från inbjudna. Påverkansansvarig får i uppdrag att ta fram 
underlag inför mötet. Även möjligt att ta hjälp av Charlotte Cruzander på 
kansliet. 

Pågående kontakter med primärvård - direktaccess, röntgenremisser mm

Information har gått ut till alla verksamhetschefer i primärvården att 
ekonomisk ersättning ska utfalla med start 2018 till de fysioterapeuter som 
skriver röntgenremisser. Påslaget är på 750 kr på grundlön och inte som 
tillägg. Utvärdering görs i samband med löneöversyn 2018. 

Kvalitetssäkring sker genom journalgranskning av fem röntgenremisser. Två 
till tre seniora distriktsläkare ska finnas tillgängliga och de fysioterapeuter 
som redan jobbar med direktaccess; Eva Ludvigsson, Lisa Sundström och 
Anders Holmgren är också resurser för vägledning.

Praktisk arbetsrätt

Kursen genomförd 25-26 april med 10 deltagare. Utbildare var 
förbundsjurist Dolores Kandelin Mogard.                               

Använda skadeståndspengar till att besöka arbetsplatser.

Ett skadestånd på 30 tKr ska utbetalas från VLL för avvikelse från 
samverkansavtal. Normalt tillfaller dylika pengar inte de lokalfackliga arbetet 
för att undvika driva fram tvisteförhandlingar. 
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Förhandlingsrådet kommer dock att framföra önskemål till förbundet centralt 
att pengarna ska återfalla som nytta till medlemmarna. 

Ett förslag är en roadtrip hösten 2017 där förhandlingsråd och 
distriktsordförande besöker alla medlemmar i kommun och landsting i 
distriktet.  

Frukostseminarium Fysioterapi 2017

Distriktet arrangerar frukostseminarium torsdag 26 oktober kl. 7.30 - 9.00. 

Ulrika undersöker en del praktiska förutsättningar kring frukost, 
videouppkoppling med mera. 

Alla som håller i arrangemang får betald entré och 10 000 kr till resa. 

Alla får i uppdrag att kontrollera möjlighet till ledighet med lön. 

Agneta ansvarig för att ta fram utkast på innehåll.                 

Medlemmar som utträder

Styrelsen beslutar att medlemmar som utträder ur distriktet får en kort 
enkät med några frågor om anledning till utträdet. 

Arbetsplatsombudsträff

Styrelsen diskuterar lämplig tidpunkt för nästa arbetsplatsombudsträff. 

Enligt årshjulet ska en träff hållas under vår/försommar men detta hinns 
inte med i år.          

Påverkansarbete i samband med Landstingsfullmäktige

Styrelsen beslutar att vi ska prova medverka i anslutning till kommande 
Landstingsfullmäktige i juni. 

§ 9 Information från förhandlingsråd

Inget särskilt under denna punkt. Förhandlingsrådets punkter har 
avhandlats under §8. 

§ 10 Aktuella kommunala frågor

Plan för krishantering vid brist på omsorgspersonal i Skellefteå kommun ska 
tas fram. 

§ 11 Val av skyddsombud

Inga aktuella val. 
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§ 12 Övriga frågor; 

 Fysioterapins dag 

Aulan i Vårdvetarhuset var bokad på förmiddagen den 8 september så vårt 
arrangemang blir kl. 13-15. 

Styrelsen diskuterar tema och beslutar jobba vidare med temat 
”Alla rör sig – men hur? En eftermiddag om gång och löpanalys.”

§ 13 För uppföljning kommande möte

 Fysioterapins dag 

 Upptaktsträff           

 Demo av ny samarbetsyta 

 Roadtrip  

§ 14 Mötet avslutas

Ordförande Marita Lindqvist Justerare Jenni Sihlén      

Protokollet justerat via mejl. Underskriven version finns hos distriktsstyrelsen




