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Närvarande:  

Kajsa Hedin  

Maria Lundqvist  

Mimmi Sokka  

Mymma Steneroth  

Sofia Stridsman  

Ingrid Thure  

Tina Rönnlund Borg  

  

§1 Mötet öppnas  

  

§2 Ingrid Thure valdes till justerare 

  

§3 Genomgång av föregående protokoll 

  

§4 Ekonomi 

Christoffer skickar in uppgifter om inkomstbortfall samt utbetalning från kansliet under v 18 

 

§5 Val av skyddsombud 

Inga nya har tillkommit. 

  

§6 Administration av arbetsplatsombud och skyddsombud 

Inget nytt att administrera. 
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§7 Uppdatering av logglistan 

200323 DS 

200415 Påverkansarbete. Möte med Regionråd Peter Olofsson 

200422 DS 

 

§8 Check årshjul 

Genomgång/avstämning årshjulet. Löneprocess förskjuten i både Regionen samt kommuner p g a 

Covid19. Regionen informerar att nya lönen planeras att betalas ut 200527. Även många kommuner 

har den målsättningen. 

Övrigt ligger vi i fas. 

 

§9 Verksamhetsplan 

Genomgång verksamhetsplan 

  

§10 Genomgång och uppdatering punkter Trellolistan 

Verksamhetsberättelse/verksamhetsplan 

Vi har fått återkoppling av distriktsrådsordförande Marita Lindqvist på både Distrikts Västerbottens 

verksamhetsberättelse samt verksamhetsplan.  

Positiv respons bland annat gällande distriktets satsning på förtroendevalda i både region och 

kommunal regi, liksom att medlemmar har fått ta del av verksamheten genom bland annat ” Vi 

pratar lön”, årsmötesföreläsning och medlemsstöd. Även andra delar uppmärksammas som 

påverkansarbetet ”Följ ett yrke i rörelse” och Fysioterapeut i elevhälsan inom Skellefteå kommun. 

Sofia har blivit inbjuden att berätta om påverkansarbetet ”Följ ett yrke i rörelse” vid nästa 

Distriktsrådsmöte i maj 

Kongressen 

Motionerna genomgångna och färdigställda. Kajsa ansvarar för att skicka in dem innan 2/5. 
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Privata fysioterapeuter/sjukgymnaster under Covid19 

Kajsa och Tina har haft ett möte med regionstyrelsens ordförande Peter Olofsson för att se över 

möjligheter för privata fysioterapeuter/sjukgymnaster i Västerbotten att ha digitala besök, ersättning 

för uteblivna besök samt ökad ersättning för telefonrådgivning, under denna tid med Covid19 och en 

del uteblivna patientbesök som följd. Han lovade att ta med sig frågan vidare till regionstyrelsen. 

Kajsa följer upp detta. 

Förbundet centralt fortsätter påverkan kring detta på nationell nivå. 

Covid19 

Varken regionen eller kommunerna har än så länge så stor belastning av att vårda Covid 19 patienter. 

Mycket planering och förberedelser sker i kommunerna och inom vissa verksamheter i regionen, 

vilket tar mycket arbetstid för verksamma fysioterapeuter.  

De patienter som drabbas hårt av Covid19, bedöms komma ha behov av en lång rehabilitering i 

efterförloppet. Ansvariga för att säkra rehabiliteringsbehovet/eftervården för dessa patienter inom 

regionen är avdelningschef på IVA/NUS samt verksamhetschef vid Geriatriskt centrum. Viktigt att den 

informationen sprids till fysioterapeuter inom regionen.  

Man kan alltid kan kontakta huvudskyddsombudet Kajsa Hedin vid frågor/funderingar. 

 

Kajsa informerar om att förhandling gällande sommarsemestrar mellan SKR och fackliga parter är 

avslutade. Samtliga fack tackade nej till SKRs förslag. Det innebär att det är rådande avtal som gäller. 

Arbetsgivare har i detta avtal möjlighet att efter förhandling med facklig part förlänga semestrarna 

till och med september.  Information till medlemmar kommer att gå ut 

 

Arbetsplatsombud kommuner i Västerbotten 

Ove Andersson, förtroendevald Skellefteå kommun, samt Maria och Kajsa har haft ett digitalt möte 

för att se över möjligheter att värva fler arbetsplatsombud från kommuner. Idag saknar åtta av 

femton kommuner i Västerbotten arbetsplatsombud. Förslag kom upp på att bland annat stärka det 

kommunala nätverket, reportage i Fysioterapeuten samt någon form av mentorskap för nya 

arbetsplatsombud. Fortsatt arbete planeras i denna fråga. 
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 §11 För uppföljning kommande möte  

Nästa möte 200512 sker via digital plattform 

Sofia och Fanny går igenom och uppdaterar aktuell information på hemsidan 

Fortsättning på de punkter som ej hanns med på Trellolistan. 

 

§11 Mötet avslutas 

  


