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Närvarande:  Agneta Emilsson, Charlotte Juhlin-Dannfelt, Christoffer Segerstedt Stenlund, Kajsa Hedin, 
Marita Lindqvist, Mia Johansson, Sofia Stridsman 

  Adjungerad: Daniel Ottehall 
 

 
§1 Mötet öppnas 

§2 Val av justeringsperson enligt turordning; Charlotte Juhlin-Dannfelt 

§3 Föregående mötesprotokoll gås igenom.   

§4 Ekonomi; Christoffer har kollat upp angående att vi verkar ha flera olika kundnummer 
hos Compass Group. Det visar sig att vi får olika kundnummer hos olika restauranger 
inom koncernen. Samtliga kundnummer är nu kopplade mot Kristoffers adress.  

§5 Val av skyddsombud: inga aktuella val.  

§6 Genomgång och uppdatering av punkter på Trellolistan 

 
Fysioterapins dag 

Christoffer jobbar vidare med att paketera ett koncept som man kan använda sig av 
motsvarande det man tidigare gjort i Robertsfors.  

Medlemsutskick samt information på webbplatsen både lokalt och nationellt planeras. 
Äpplen och kaffe ska erbjudas samt att medverkande fysioterapeuter ska få tillgång till 
grön t-shirt.  

 
Årsmöte 

Vi har fått napp på en föreläsare och en till kan ev. bli aktuellt.  
 
 
T-shirt och kassar 

Styrelsen beslutar att alla nya arbetsplatsombud ska få en kasse. Sofia beställer 50 nya 
kassar. Vi skapar ett t-shirtlager hos Marita där även roll-upen finns.  

 
Boendekostnad i samband med resa/kurs 

Marita har lyft frågan om en nationell policy till förbundsstyrelsen.  

 
Dator till förhandlingsråd/ordförande 

Styrelsen beslutar att inte köpa in något i nuläget. 
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Följ ett yrke i rörelse 

Christoffer har haft besök av Veronika Kerr (KD) i ca 3 timmar. Bland annat följde hon 
med på ett hembesök.  

Åsa Bäckström (V) fick förhinder till bokad tid.  

Mattias hade planerat ett besök av Niklas Sandström (M) förra veckan men då Mattias 
inte medverkar på mötet har vi ingen rapport för hur detta gick. 

 

Utbildningstjänster inom Primärvården 

Kajsa och Sofia har tillsammans med Ulrika Holmgren träffat Eva Klingefors tf 
primärvårdsdirektör. 

Samtalet handlade framför allt om fysioterapeutens roll inom primärvården i 
Västerbotten. Ulrika presenterade en uppdaterad version av den utredning som tidigare 
delgetts den förre primärvårdsdirektören Håkan Larsson. 

Ingen ny tid bokad men enligt Eva Klingefors kommer frågan kring kompetensbehov i 
primärvården bli aktuell i facklig samverkan. 

Möjlighet finns att ta stöd i resurser från kansliet som kommer ut och för dialog i 
distrikten med beslutsfattare. 

 
Rörelselyftet 

Två foldrar skickas ut med följebrev. Marita skriver under som ordförande och hjälper till 
med följebrevet.  

 
Arbetsplatsombudsträff den 15 maj 

27 deltagare från sex olika platser i distriktet vilket motsvarar ca en tredjedel av alla 
arbetsplatsombud. En utvärderingsenkät har gått ut.  

 
Kostnader vid kurser lön och praktisk arbetsrätt 

Christoffer har stämt av och detta bekostas av centrala medel.  

 
Umeå Pride 

Gratismaterial (Saco-material) kan beställas. Mia ansvarar.  
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Förslag på förändrad organisation för paramedicinare i VLL 

Berör kategorier kuratorer, dietister och fysioterapeuter. Fysioterapeuter i Ske-å och 
Lycksele berörs ej då de är centralt organiserade.  

Förslaget har bakgrund i ett utredningsarbete 2014 gällande rehabiliteringsresurser. 
Utöver lokala risk- och konsekvensanalyser kan vi som förbund skicka in synpunkter. 
Dialog förs även med andra förbund kring hantering och återkoppling.  

 
Personal- och patientmiljarden 

Det är landstingsstyrelsen som beslutar om personalmiljarden. I ett utdrag från 
landstingstyrelsens möte 20180227 finns beslut om personalmiljarden. Där framgår att 
pengarna ska användas till att finansiera vidareutbildning för sjuksköterska 

Kajsa har bett att få ta del av redovisningen av pengarna som använts 2017.  

 

Löneöversynsprocessen 

Avstämning med VLL är inbokad den 8 juni och planen är att alla landstingsanställda 
fysioterapeuter ska få sin nya lön med juniutbetalningen.  

En enkät om årets löneöversynsprocess har gått ut och hittills har ca 115 svar inkommit. 
Agneta skickar ut en påminnelse. 

 
§7 För uppföljning kommande möte; inga särskilda punkter noteras.  

§8 Mötet avslutas 

 
 
 
 
Ordförande Marita Lindqvist  Justerare Charlotte Juhlin-Dannfelt 

 
  
Protokollet justerat via mejl. Underskriven version finns hos distriktsstyrelsen. 


