
DISTRIKT VÄSTERBOTTEN VERKSAMHETSPLAN 2020 

FYSIOTERAPEUTERNAS VISION                                                                                                                                            FYSIOTERAPEUTERNAS UPPDRAG

ALLA SKA KUNNA LEVA ETT HÄLSOSAMT LIV I RÖRELSE                                                                            ATT STÖDJA MEDLEMMARNA I ARBETET FÖR GOD OCH JÄMLIK HÄLSA FÖR ALLA SÅVÄL GENOM
                                                                                                                                                            HÄLSO- OCH SJUKVÅRD SOM FÖREBYGGANDE OCH HÄLSOFRÄMJANDE INSATSER AV HÖGSTA KVALITET

KONGRESS 2020
Påverkan på förbundets politik 
2020-2024 för medlemmar i distrikt 
Västerbotten

ARBETSPLATSOMBUD 
Stärka den enskilde i sitt uppdrag
samt stärka fysioterapeuternas position

MEDLEMMAR 
God kontakt med medlemmar i distriktet. Bidra 
till god arbetsmiljö och goda villkor som 
möjliggör ett patientsäkert och hållbart
 yrkesutövande. Verka för god medlemsnytta. 

STUDENTERNA 
God kontakt med studenterna vid fysioterapeutprogrammet, 
Umeå universitet, för idéutbyte och etablering av facklig 
tillhörighet hos blivande kollegor. 

Medlemsaktiviteter för dialog med styrelsen 
kring motioner och propositioner

Internt styrelsearbete kring 
kongresshandlingar

Fackliga sammankomster en gång per halvår 
för arbetsplatsombud i kommunal verksamhet

Fackliga sammankomster en gång per halvår 
för arbetsplatsombud i Region Västerbotten

Informationsutskick via e-post till 
arbetsplatsombud

Arrangera Facklig grundkurs 2 ggr/år

Dialogmöte via videolänk för arbetsplatsombud;
 ca 2 gånger per termin för Region Västerbotten 
och ca 2 gånger per år för kommunal verksamhet

Möjliggöra medverkan på fackliga kurser 
för distriktets förtroendevalda om än inte i egen 
regi

Arrangera en medlemsaktivitet som kan nå 
så många medlemmar som möjligt i distriktet

Uppdaterad och tillgänglig information på 
distriktets webbplats

Individuellt medlemsstöd av 
förhandlingsansvarig

Informationsmöte om pension KPA för
medlemmar inom offentlig verksamhet 
tillsammans med övriga Saco förbund inom 
Region Västerbotten

Möjlighet att, på arbetsplatsens initiativ, 
erbjuda besök av förhandlingsansvarig

Representant från Studenterna adjungeras till 
distriktsstyrelsens möten

Facklig information till T6

Studentmedlemmar bjuds in till arrangemang

BESLUTSFATTARE 
Fysioterapeuterna är väl kända hos länets
landstings- och kommunala politiker med 
ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågor. 

SKYDDSOMBUD
Fler skyddsombud i distriktet

KARRIÄRVÄGAR
Differentierad tjänstestruktur vilket skapar 
karriärvägar inom professionen STYRELSEARBETE

Effektivt och ändamålsenligt styrelsearbete

Bjuda in politiker till "Följ ett yrke i rörelse"

Fortsatt påverkansarbete för att verka för 
fysioterapeut i elevhälsan

Strategisk plan för påverkansarbete

Informera om skyddsombudets uppdrag   
   
Utbildning inom organisatorisk och social arbetsmiljö

Fortsatt påverkansarbete gentemot Region 
Västerbotten

Individuellt medlemsstöd av 
förhandlingsansvarig

Strategisk plan för att påverka kommunal 
verksamhet om behov av specialisttjänster/
differienterade tjänster

Verksamhetsplaneringsträffar för styrelsen i 
januari och augusti

Verka för ständiga förbättringar i styrelsens 
interna arbete


