
 

Verksamhetsberättelse 2019 
Distriktsstyrelsen i Västerbotten 
 
Verksamhetsår 2019-01-01 - 2019-12-31 
 
Styrelsen har bestått av: 
Marita Lindqvist, ordförande 
Sofia Stridsman, vice ordförande och webbansvarig 
Kajsa Hedin, förhandlingsansvarig i distriktet, vice webbansvarig 
Christoffer Segerstedt Stenlund, kassör 
Maria Lundqvist, ledamot 
Mia Johansson, ledamot 
Mymma Steneroth, ledamot 
 
Studentrepresentant Fysioterapeutprogrammet, Umeå universitet: 
Emmy Uusitalo 
 
Rådsrepresentanter:  
Kajsa Hedin Förhandlingsråd, Sofia Stridsman Distriktsråd, Tina Rönnlund Borg Företagarråd. 
Valberedning:  
Kim Öhman, Anna Bråndal och Ingrid Thure. 
Övriga uppdrag:  
Anna Sondell, revisor 
 
 
Fysioterapeuternas politik 
Distriktets uppgift är att driva förbundets frågor och de frågor som distriktets medlemmar anser 
viktiga. Vid kongressen 2016 togs beslut om den vision, det uppdrag och de mål som gäller under 
mandatperioden 2017-2020. Fysioterapeuternas vision är att ”Alla ska kunna leva ett hälsosamt liv 
i rörelse”. 
Fysioterapeuternas värdegrund är 
I rörelse: Vi är ett förbund i ständig rörelse och utveckling. 
Trovärdiga: Vi säkerställer vårt långsiktiga inflytande genom att alltid vara trovärdiga. 
Tillsammans: Vi bygger vår framgång på samarbete inom och utom förbundet. 
 
Distriktsstyrelsens aktiviteter 2019 
 
Styrelsearbete 
Styrelsen har under året, fram till årsmötets datum, hållit 9 styrelsemöten samt två längre 
sammankomster för verksamhetsplanering. Samtliga styrelsemöten hålls på videolänk då 
ledamöterna finns på flera orter i länet (Sorsele, Skellefteå och Umeå). 
 
Distrikt Västerbotten har i dag 469 medlemmar. De flesta arbetar inom Region Västerbotten och 
där har Fysioterapeuterna facklig tid som under året disponerats av Kajsa Hedin, Marita Lindqvist 
och Sofia Stridsman för att utbilda förtroendevalda, bevaka medlemmars arbetsvillkor, ge 
individuellt stöd samt delta i möten, förhandlingar och i samverkan med Region Västerbotten. 
Kajsa ger även stöd till arbetsplatsombud och medlemmar i kommunal, statlig och privat 
verksamhet. 
 
 
 

 



 

 
 
Medlemmar 
Utan medlemmar inget Fysioterapeuterna! Tack till dig som är en av förbundets ca 12600 
medlemmar! Med hög anslutning blir förbundets röst starkare i påverkansarbetet. Med hög 
anslutning har förbundet mera resurser. Tillsammans blir vi starka. Och trovärdiga.  
Aktiviteter riktade till Västerbottens medlemmar under 2019: 
● Seminarium ”Vi pratar lön” riktat till medlemmar inom Region Västerbotten, två tillfällen. 
● Information om tjänstepension (november 2019) till medlemmar i regional och kommunal 

verksamhet 
● Föreläsning och Årsmöte 
● Seminarium ”Vi pratar lön” riktat till medlemmar inom kommunal verksamhet. 
● Lokal information på hemsidan 
Distriktsstyrelsen har även bjudit in medlemmar och studenter att delta i Umeå Pride parad i 
september. 
 
Förtroendevalda 
I Västerbotten finns i dag ca 80 arbetsplatsombud och 20 skyddsombud. Distrikt Västerbottens 
mål är att det ska finnas ett arbetsplatsombud på alla arbetsplatser där det arbetar 
fysioterapeuter. Vi saknar arbetsplatsombud på en del arbetsplatser/verksamheter inom Region 
Västerbotten, i några av kommunerna i Västerbotten och på privata företag. Rekrytering av 
arbetsplatsombud är en ständigt prioriterad uppgift för styrelsen. Det lokala fackliga arbetet är 
viktigt för våra medlemmars villkor och möjligheter och arbetsplatsombudens och 
skyddsombudens roll är centrala. I verksamhetsplanen har därför flera aktiviteter riktats till 
förtroendevalda. Följande aktiviteter har hållits: 
● Facklig grundkurs för nya förtroendevalda, en gång/termin 2019. Kursen hålls alltid med 

möjlighet till videolänk. Deltagare från Distrikt Norrbotten Västerbotten och Jämtland/Härjedalen. 
● Videomöte för arbetsplatsombud inom Region Västerbotten fyra gånger/år. 
● Videomöte för arbetsplatsombud i kommunal verksamhet fyra gånger/år 
● Träff för arbetsplatsombud i kommunal verksamhet. 
● Träff för arbetsplatsombud i Region Västerbotten. 
● Kurs i Praktisk arbetsrätt. 
● Lönedag Region Västerbotten 
● Kurs i lön för arbetsplatsombud i kommunal verksamhet (december 2019) 
●Ubildning om tjäntepension för arbetsplatsombud i regional och kommunal verksamhet 
 
 
Studenter 
Under 2019 har Emmy Uusitalo, Studentsektionen, varit adjungerad till distriktsstyrelsens möten. 
Facklig information ges varje termin till studenter i termin 6 av Kajsa Hedin. 
 
Påverkansarbete 
Årets påverkansarbete har fokuserat på två områden:  
● Fysioterapeut i elevhälsan, Skellefteå kommun 
● Kampanjen ”Följ ett yrke i rörelse” 
 
Redan 2017 uppstod en öppning för att börja ”lobba för” fysioterapeut i elevhälsan inom Skellefteå 
kommun. Sedan dess har frågan varit levande inom styrelsen och under 2019 har den fått ny fart 
tack vare lokala medlemskrafter i Skellefteå. Vi ser med spänning fram emot 2020! 
 
”Följ ett yrke i rörelse” är ett påverkanskoncept som kansliet tagit fram. Modellen innebär att 
Distriktsstyrelsen bjuder in en politiker att följa med en fysioterapeut under en del av arbetsdagen 
för att få en tydlig bild och egen erfarenhet av vad fysioterapi är och vad vi bidrar med. 

 



 

Distriktsstyrelsens mål har varit att rikta fokus på förbundets specialistordning och tala om 
behovet av kompetens- och karriärutveckling för vår profession. Vi valde ut några strategiskt 
viktiga politiker inom Regionen och några kunniga kollegor och avslutade varje ”auskultation” med 
en lunch där Kajsa eller Marita deltog. Samtliga politiker har varit mycket positiva! 
Målet med ”Följ ett yrke i rörelse”-satsningen har också varit att värma upp Regionens politiker 
inför att personal från förbundets kansli kommer till Västerbotten för att informera om 
specialistordningen och kompetens- och karriärutveckling. Det arrangemanget var planerat till 
september men har behövts skjutas upp. 
 
Lön 
Kajsa Hedin och ombudsman Therese Barrington har tillsammans under året bistått 
förtroendevalda inom kommunal verksamhet med stöd i löneöversynsprocessen. I många 
kommuner i Västerbotten fungerar löneöversynsprocessen bra för våra medlemmar, 
även om det ekonomiska utfallet ibland är lågt. I andra kommuner finns det fortsatt utmaningar, 
där 
löneöversynsprocessen inte fungerar tillfredställande. 
Umeå kommun prioriterade i år fysioterapeuter i löneöversynen vilket bidrog till ett tydligt lönelyft 
för många medlemmar. Flera kommuner har svårigheter med att rekrytera fysioterapeuter vilket 
bidrar till att lönerna i dessa kommuner stiger, särskilt för medlemmar som är nya i yrket. 
I Region Västerbotten företräder Kajsa Hedin och Sofia Stridsman Fysioterapeuterna i 
överläggningar på central nivå. Arbetsgivaren hade i sin lönekartläggning 2018 identifierat 
oskäliga löneskillnader för bland annat fysioterapeuter. För att åtgärda dessa löneskillnader 
tillfördes extra löneutrymme vilket har bidragit till tydligt ökad lön för en del medlemmar.  
 
Avgående styrelseledamöter 
Till valberedningen har Marita Lindqvist och Mia Johansson meddelat att de ej ställer upp för 
omval.  
 
 
Varmt tack till alla medlemmar för förtroende och engagemang under det gånga året! 
 
 
 
Umeå 2019-10-19 
 
 
 
Marita Lindqvist 
Ordförande Distrikt Västerbotten 

 


