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Verksamhetsberättelse 2015 
Distriktsstyrelsen i Västerbotten

Verksamhetsår 2015-01-01—2015-12-31

Styrelsen har bestått av:

Agneta Emilsson, sekreterare och webbansvarig

Charlotte Eriksson, ledamot

David Salmi, ledamot

Kajsa Hedin, förhandlingsråd

Madeleine Holmlund, kassör

Marita Lindqvist, ordförande

Ove Andersson, ledamot

Philip Ohlsson, studentrepresentant

Ulrika Aasa, ledamot

Åsa Karlsson, vice ordförande

Rådsrepresentanter:

Kajsa Hedin, förhandlingsråd

Marita Lindqvist, distriktsråd

Företagarråd vakant

Övriga uppdrag:

Marita Lindqvist påverkansansvarig

Åke Vikström revisor

Valberedning vakant

Fysioterapeuternas politik

Distriktets uppgift är att driva förbundets frågor och de frågor distriktets medlemmar anser är viktiga. 

Vid kongressen 2012 togs beslut om den vision och de mål som gäller under mandatperioden 2012-

2016.

Vision: Fysioterapeuters insatser är självklara för hållbar hälsa och välfärd.

Mål: En profession i rörelse, med tre sammanhållna dimensioner Profession – Position – Lön.

Förbundet verkar för att:

• medlemmarnas villkor för professionell utveckling och livslångt lärande förbättras

• medlemmarnas position och inflytande stärks: på arbetsplatsen, liksom i hälso- och sjukvården och 

samhället i stort

• medlemmarnas löner och arvoden ökar i relation till det värde de skapar

Distriktsstyrelsen

Under verksamhetsåret har 11 videolänkade styrelsemöten hållits. I januari och i augusti har styrelsen 

haft Upptaktsträff för att koncentrerat arbeta med verksamhetsplanering. Båda träffarna har hållits i 

Lycksele på Ansa Camping fredag eftermiddag till lördag lunch. Stefan Jutterdal har medverkat via länk 
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vid båda tillfällena för att stärka dialogen inom förbundet samt informera om aktuella frågor på 

nationell nivå.

Antal medlemmar i Västerbottens läns landsting (VLL) genererar enligt avtal 14 timmar facklig tid för 

styrelsen att disponera. Förhandlingsråd Kajsa Hedin har för närvarande 10 timmar per vecka och 

ordförande Marita Lindqvist 4 timmar per vecka för fackligt arbete.

Västerbottens läns landsting har ett Saco-råd. Från distriktsstyrelsen har Kajsa Hedin varit ordinarie 

ledamot, Madeleine Holmlund suppleant. Saco representerar Fysioterapeuterna i Centrala 

verksamhetsgruppen (CSG) inom VLL.

Under året har ordförande Marita Lindqvist deltagit vid två sammankomster, vår och höst, i Stockholm 

för Distriktsrådet. Vid mötet i mars önskade distriktsrådet att ta del av Västerbottens modell för 

styrelsearbete, vilket rönte intresse och uppskattning. Mötet i november kommer att handla om 

samarbetsformer mellan sektioner och distrikt och hållas tillsammans med Professionsrådet. 

Distrikt Västerbotten har i två nummer av tidningen Fysioterapi (nr 4 och nr 6) varit föremål för 

reportage. Västerbotten beskrivs här som ett gott exempel på ”väl fungerande distriktsverksamhet” och 

hamnar i kategorin distrikt med ”full fart”.

Förhandlingsråd Kajsa Hedin har medverkat vid förhandlingsrådsmöte under två dagar i april och en dag 

i november. Kajsa Hedin har även deltagit i telefonmöte 1 gång/månad med förbundets ombudsmän 

och förhandlingschef Dolores Kandelin Mogard. Dolores är även ombudsman för Västerbotten. Ett nära 

samarbete finns mellan henne och distriktsstyrelsen genom Kajsa Hedin och Marita Lindqvist.

Styrelsen fanns representerad vid Fysioterapi 2015 i Stockholm genom ordförande Marita Lindqvist, 

förhandlingsråd Kajsa Hedin samt ledamot Ove Andersson. Via respektive arbetsgivare hade även Ulrika 

Aasa samt Åsa Karlsson möjlighet att delta. Även Philip Ohlsson, Studentsektionen, deltog.

T-tröjor med förbundets och distriktets logotyp har tryckts i några exemplar, inledningsvis för styrelsens 

räkning vid representation. I år användes de vid Fysioterapi 2015.

Även detta år hade distrikt Västerbotten en styrelsemedlem på plats på Stockholm Pridefestival. 

Förhandlingsråd Kajsa Hedin arbetade dessa dagar för förbundet i Saco-tältet.

Medlemmar

Distrikt Västerbotten har vid dags dato 457 medlemmar. Varje ny medlem i distriktet hälsas välkommen 

med ett välkomstbrev.

Styrelsen har ambitionen att distriktets webbplats ska vara den självklara platsen för medlemmar att 

söka lokal facklig information. Sekreterare och webbansvarig Agneta Emilsson arbetar kontinuerligt med 

sidan. Det är också Agneta som under året skrivit Medlemsporträtt som publicerats på distriktets sida. 

Syftet med reportagen är att synliggöra medlemmar inom olika verksamheter och på olika platser i 

länet. 
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I samband med Internationella Fysioterapins dag 8 september arrangerade distriktet tillsammans med 

sektionen för Äldres hälsa och Smärtsektionen en utbildningsdag ”Äldre och smärta” i Umeå. 

Arrangemanget lockade totalt 45 deltagare, i huvudsak fysioterapeuter och glädjande nog också av 

några sjuksköterskor och läkare.

Umeå Prideparad ägde rum den 19 september. Fysioterapeuterna och Vårdförbundet hade inbjudit sina 

medlemmar att samlas gemensamt hos Vårdförbundet för förberedelser och fika. Under banderollen 

Stolta fysioterapeuter gick cirka 10 fysioterapeuter och fysioterapeutstudenter med i paraden och 

delade ut flygblad till folk längs gatorna. 

Arbetsplatsombud

I Västerbotten finns i dag 67 arbetsplatsombud. Arbetsplatsombudens viktigaste uppdrag är att vara 

Fysioterapeuternas öga och öra och signalera till distriktsstyrelsen om förhållanden ute i 

verksamheterna. Deras roll är alltså mycket central. I verksamhetsplanen har därför flera aktiviteter 

riktats till arbetsplatsombuden.

Den 6 maj arrangerades en arbetsplatsombudsträff med Umeå som bas, där samverkansavtal och MBL 

stod på dagordningen. 13 personer deltog, varav 7 via videolänk. Den 14 oktober träffades 23 

arbetsplatsombud fördelade på 5 orter i länet för att diskutera lönekriterier och löneprocess. Skellefteå 

utgjorde basen vid det mötet. Vid båda träffarna medverkade förhandlingsråd Kajsa Hedin och 

ordförande Marita Lindqvist från distriktsstyrelsen.

Utbildning är en viktig del i det fackliga arbetet. 

Kurs i praktisk arbetsrätt arrangerades i Umeå 28-29 januari. Förhandlingschef Dolores Kandelin Mogard 

från kansliet i Stockholm höll i utbildningen. 23 personer deltog. Facklig grundkurs arrangerades 27 maj i 

Umeå, 10 personer deltog. Förhandlingsråd Kajsa Hedin svarade för utbildningen.

Styrelsens sommarbrev

Ett halvår in på verksamhetsåret, inför stundande sommar, skickades ett medlemsbrev ut per mejl. 

Detta innehöll bland annat information angående löneprocess 2015 samt genomförda och kommande 

evenemang inom distriktet.

Studenterna

Förbundet har som målsättning att öka samarbete mellan förbundets olika sektioner. Under 2015 har 

Philip Ohlsson, Studentsektionen, varit adjungerad till distriktsstyrelsens möten. Facklig information till 

studenter i termin 6 har givits av förhandlingsråd Kajsa Hedin. Fråga har väckts om ytterligare ett 

informationstillfälle tidigare under utbildningen skulle vara av värde.

Påverkansarbete

Kansliet arrangerar årligen Påverkansdagar för att stimulera till påverkansarbete ute i distrikten. I år 

möttes distriktens påverkansansvariga i Stockholm 24-25 april. Peter Karlsson, informationsansvarig och 

webbredaktör samt Maria Enggren Zavisic, socialpolitisk strateg, höll i dagarna. Ordförande Marita 

Lindqvist deltog.
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Västerbottens Kuriren publicerade den 9 april en debattartikel med rubriken ”Löser landstingets 

underskott” undertecknad av förbundsordförande Stefan Jutterdal och distriktsordförande Marita 

Lindqvist. Styrelseledamot Charlotte Eriksson medverkade den 17 mars i radio P4 Västerbotten på temat 

nackproblem relaterade till användning av mobiltelefoner och surfplattor. I samband med FaR-dagen i 

Umeå den 26 augusti, ett samarrangemang mellan Hälsa 2020, Korpen med flera friskvårdsaktörer, 

medverkade Marita Lindqvist som Fysioterapeuternas representant.

Specialisttjänster

Under året har kontakter knutits med Anna Bråndal, yrkesutvecklare för fysioterapeuter/sjukgymnaster 

inom Västerbottens läns landsting (VLL), för att tillsammans se över villkor för specialisttjänster inom 

VLL. Arbetet fortsätter under 2016.

Lön

Förhandlingsråd Kajsa Hedin har enligt gängse ordning deltagit Västerbottens läns landstings 

löneöverläggning och avstämningsträff. Vid några av mötena har ordförande Marita Lindqvist 

medverkat, vid ett annat sekreterare Agneta Emilsson. I fjolårets medlemsenkät, riktad till distriktets 

VLL-anställda med frågor om hur löneprocessen fungerade, framkom brister beträffande lönesamtal, 

motivering till ny lön samt lönekriterier. Resultaten inom primärvården visade på problem. Med 

anledning av detta tog distriktsstyrelsen initiativ till träff med primärvårdschef Håkan Larsson och 

ansvariga inom HR för att lyfta framkomna synpunkter från medlemmar. Förhandlingsråd Kajsa Hedin 

och ordförande Marita Lindqvist medverkade.

Under året har kontakt etablerats med Vårdförbundet, som delar löneavtal (HÖK11) med 

Fysioterapeuterna. Målsättning är att nyttja den kraft som vi tillsammans kan skapa i de frågor som är 

gemensamma.

Kajsa Hedin har även bistått förtroendevalda inom kommunal verksamhet med stöd i 

löneöversynsprocessen. Fysioterapeuterna har inte facklig representation i alla länets kommuner. Vissa 

kommuner, där arbetsplatsombud saknas, har tagit kontakt och genomfört löneöverläggning och 

avstämning direkt med förhandlingsråd Kajsa Hedin, vilket är önskvärt. I andra kommuner fungerar 

löneprocessen sämre. 

Avgående styrelseledamöter

Charlotte Eriksson och David Salmi har meddelat att de ämnar avgå.

Umeå den 6 november 2015

Marita Lindqvist 

Distriktsordförande




