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Närvarande: Agneta Emilsson, Kajsa Hedin, Marita Lindqvist, Ove Andersson, Ulrika Aasa, 

Ej närvarande: Gustav Hillert, Jenni Sihlén, Sofia Stridsman

§ 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

Medlemsfråga inkommit. Under hantering. För kontakter som tas med 
förhandlingsråd se § 9.

§ 7 Ekonomi

Ca 42 tkr i kassan. 

§ 8 Genomgång och uppdatering av punkter på Balanslistan

Skolfysioterapeut Skellefteå kommun

Distriktet har fått inbjudan till en träff den 16 juni med Fredrik Stenberg, 
ordförande i för- och grundskolenämnden och Anders Bergström, 
förvaltningschef på skol- och kulturkontoret. William har tagit fram 
underlag. Marita och Ove medverkar från styrelsen.

Demo webbplatsen

Agneta och Sofia har påbörjat en generell översyn av webbplatsen för bättre 
anpassning vid användning av platta eller mobil. Styrelsen testar på mötet, 
via sina mobiltelefoner, resultatet så här långt. 

Föreläsning om organisatorisk och social arbetsmiljö

Harriet Berglund är inbokad för föreläsning den 20 oktober. 
Sammankomsten inleds med lunch kl. 11.30. Skiffersalen är bokad.
Anmälan publiceras på webbplatsen i slutet av september 

Lönedagar 26-27 september

Anmälan på webben från slutet augusti med länk till program och 
utbildningsmaterial med mera.

Upptaktsträff för distriktsstyrelsen 1-2 september 

Styrelsen godkänner offert från Ansia camping i Lycksele.  
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Arbetsplatsbesök i distriktet

Vi har fått godkänt av kanslichef Helena Pepa att använda 

skadeståndspengarna (30 000kr) för att träffa medlemmar och 

arbetsplatsombud i länet. Skadeståndet gäller brott mot samverkansavtalet 

inom VLL.

Jenni, Kajsa och Sofia skissar på en plan för genomförande. I distriktet finns 
ett 90-tal arbetsplatser med arbetsplatsombud. 

Fysioterapi 2017 – frukostseminarium

Det finns fortfarande en del frågetecken kring praktiska förberedelser; 
videokonferensutrutsning, anmälan med mera. 

Medlemmar som utträder

Styrelsen beslutade att medlemmar som utträder ur distriktet ska få en kort 
enkät med några frågor om anledning till utträdet. 

Enligt uppgift skickar även kansliet ut en sådan så vi behöver mappa vår 
plan mot denna. Agneta kontaktar kansliet.

Påverkansarbete i samband med Landstingsfullmäktige 20 juni

Kajsa och Marita deltar som åhörare och lobbyister vid 
landstingsfullmäktige. Som förberedelse är träff bokad med Vårdförbundet 
för att dra lärdom av deras erfarenheter.  

§ 9 Information från förhandlingsråd

Fortsatta samtal med Ulrika Holmgren kring kompetens och vidareutveckling 
i ansvar och arbetsuppgifter för distriktsfysioterapeuter i syfte att minska 
beroende av hyrpersonal. 

Kajsa är invald som suppleant för SACO i CSG, facklig tid utökas med 2 
timmar per vecka kopplat till detta. Kajsa har då totalt 12 timmar facklig tid 
per vecka. 

§ 10 Aktuella kommunala frågor

Styrelsen diskuterar problem kopplat till förändrat innehåll i det kommunala 
uppdraget men organisation och samarbete med primärvård behöver 
utvecklas samt att kompetensutveckling är eftersatt. 

§ 11 Val av skyddsombud

Jonna Lundgren väljs som skyddsombud på 3 år. 

§ 12 Övriga frågor; 

Inga övriga frågor.
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§ 13 För uppföljning kommande möte

Nästa möte är Upptaktsträff Se Balanslista för punkter som ska hanteras 
där.

§ 14 Mötet avslutas

Ordförande Marita Lindqvist Justerare Ove Andersson      

Protokollet justerat via mejl. Underskriven version finns hos distriktsstyrelsen.




