
 

 

 

 

 

 

Protokoll styrelsemöte Distrikt Västernorrland  

Datum: 4-5/3 2022 

 

Plats: Internat Hotell Södra Berget i Sundsvall. Från fredag kl 16.00 till lördag kl 14.00 

 

Närvarande: Elisabeth Haraldsson (EH), Andreas Hedin (AH), Lukas, Jensen (LJ), Therese 

Hörling (TH) och Maja Uddman (MU) 

1. EH förklarar mötet öppnat.  

2. Till justerare väljs AH. 

3. EH anmäler punkten anmälan facklig företrädare till övriga frågor.  

4. Dagordningen fastställs.  

5. Styrelsen konstitueras. 

Ordförande: Elisabeth Haraldsson 

Vice ordförande: Lukas Jensen 

Kassör: Therese Hörling 

Sekreterare: Maja Uddman 

Webbansvarig: Andreas Hedin 

Utbildning och kursansvarig: Lukas Jensen 

Ledamot: Elin Vedin 

6. Val av rådsledamöter 

Distriktsordföranderåd: Elisabeth Haraldsson. Ersättare Lukas Jensen 

Råd för arbetsliv och avtal: Elisabeth Haraldsson. Ersättare Therese Hörling 

Råd för företagande och innovation: Elin Vedin 

7. Ekonomi 

TH redogör för aktuellt läge. God likviditet. Det finns drygt 60 000 kr i kassan. 

Tilldelningen från förbundet för 2022 till distrikt Västernorrland är totalt 

100 000 kr. Här räknas de nuvarande 60 000 kr in.  

 

Aktuella utgifter -Gåvor till avgående ledamöter i 

distriktsstyrelsen (DS), ledamöter i DS, 

revisorer och valberedning: 2832 kr 

 -Förtäring DS årsmöte: 735 kr 

 -Plädar utlottning årsmöte: 698 kr 



 

 

 

 -Avtackning lokal facklig företrädare 

(LFF): 350 kr 

 -Arbetslunch LFF Sidsjö vårdcentral: 

198 kr  

 

 

Beslut om inköp under året -Hörlurar till LJ och MU för deltagande 

i fackliga digitala möten 

-20 ex av nya AB20 som ska delas ut 

till LFF 

-Nya LAS-handboken till EH 

-Förbrukningsmaterial som tex papper 

och färgpatroner löpande under året 

8. Fastställande av verksamhetsplan 

Verksamhetsplanen för 2022 fastställdes vid årsmötet. 

Beslut om aktiviteter kopplade till verksamhetsplanen för 2022.  

 

För medlemmar 

-Rekrytera skyddsombud hos alla arbetsgivare alternativt tillse att alla 

medlemmar vet vem som är skyddsombud på respektive arbetsplats.  

Skyddsombud finns på alla hälsocentraler i regionen utom Ankaret i Ö-vik, 

Sollefteå Hc och på Primärvårdsrehab i Sundsvall. På övriga hälsocentraler finns 

inga skyddsombud som är fysioterapeuter.   

Hos de privata vårdgivarna inom primärvården saknas skyddsombud på 

HumanResurs Hälsocentral i Ö-vik och hos samtliga vårdgivare i Sundsvall 

utom Rygginstitutet och Sidsjö vårdcentral.  

Inom företagshälsovården saknas skyddsombud på Feelgood, SCA-hälsan och 

Ådalshälsan.  

Värt att notera är att det finns skyddsombud i alla kommuner, i regionens 

Närsjukvårdsområde Nord, Väst och Syd samt inom habiliteringen i Sundsvall 

och Sollefteå. Det finns inget skyddsombud inom habiliteringen i Ö-vik. 

 

-Tillse att det finns utbildade skyddsombud genom att informera om förbundets 

digitala utbildning i Arbetsmiljö. Alla skyddsombud och LFF uppmuntras att gå 

utbildningen. Regionens skyddsombud anmäls till en 3-dagars utbildning. EH 

anmäler i egenskap av huvudskyddsombud.  

 

-EH ansvarar för att kunskap om AFS2015:4 sprids och att utbildning erbjuds 

alla skyddsombud och LFF.  

 

-Uppmuntra att fler utbildar sig till AFA försäkringsinformatörer.  

Anmälan behöver skrivas under av EH.  



 

 

 

Troligen är LJ och TH aktuella för utbildning under året.  

 

-EH ska skicka in karriärstegen enligt Region Stockholms modell till 

partisekreterare Eva Nilsson (S) på Region Västernorrland.  

 

-Fortsätta påverkansarbetet så att arbetsgivarna själva vill inrätta 

specialisttjänster för att kunna erbjuda invånarna bättre och mer specialiserad 

vård samt främja verksamhetsutveckling.  

Påverkansarbetet sker genom personliga möten med politiker och tjänstemän 

inom region och kommuner. Påverkansarbetet ska ha fokus på att koppla nyttan 

och vinsten av specialisttjänster till verksamheternas möjlighet att nå sina mål 

och förbättra resultat inom tex miljö, ekonomi och kvalité.  

Arbetsgivarna bör inrätta tjänster med krav på specialistkompetens. Tjänsterna 

ska vara icke personbundna. Utbildning för att uppfylla krav på 

specialistkompetens ska ske på betald arbetstid, på samma sätt som annan 

utbildning som arbetsgivaren godkänner. 

TH och MU ska sammanställa faktablad om fysioterapeutens betydelse inom 

demens, äldres hälsa och fall och skicka till LFF i kommunerna att använda i 

deras påverkansarbete för införandet av specialisttjänster.  

Personliga möten kan bli mer aktuella efter valet 2022 då förändringar kan ske 

inom politik och nyckelpersoner.  

 

-Verka för fler LFF i de geografiska områdena Syd, Nord och Väst för att bättre 

kunna erbjuda fackligt stöd i arbetsrättsliga- och lönefrågor.  

 

-Säkerhetsställa att lönekartläggning genomförs enligt Diskrimineringslagen. 

EH ska ha möte med regionens förhandlingschef under året. 

LFF ska utbildas i lönekartläggning och de underlag som finns där 

fysioterapeuter värderas i förhållande till andra yrken.  

I genomgång av lönekartläggningar med regionen och kommunens politiker och 

tjänstemän lyfta den strukturella lönediskrimineringen där arbetsgivarna 

hänvisar till marknaden och lämnar löneskillnaden mellan likvärdiga yrken utan 

vidare åtgärd. Det handlar om mansdominerade yrken där medianlönen är 

mellan 2,5 – 8 tkr högre än fysioterapeuternas medianlön.  

 

 

-Verka för utökat antal tjänster inom region och kommun särskilt inom 

arbetsområden med personer med ångest och depression och strukturerad FAR-

mottagning. I första hand genom kontakt med regionledning och chefer inom 

psykiatrin.  

 

-Följa och bevaka förbundets centrala arbete med fysioterapeutens roll inom 

elevhälsan.  

 



 

 

 

-EH skickar ånyo informationsbrev till veterinärkliniker och djursjukhus i länet.  

 

-Verka för att öka antalet medlemmar i distriktet genom att LFF introducerar 

förbundet och medlemserbjudanden hos nya medarbetare och kollegor som ännu 

inte är medlemmar i Fysioterapeuterna. Det kan ske genom utdelning av 

broschyrer, informationsmaterial och utbildningar. 

Styrelsen verkar för att hålla distriktets Instagramkonto aktivt. 

Styrelsen ska också anordna 1-2 utbildningar i länet under året. Under våren 

2022 föreslås Handkurs enligt tidigare genomfört koncept med utbildare från 

Umeå. EH tar kontakt. Annat förslag som ska förberedas är träningslära/fysisk 

aktivitet i rehabiliterande och/eller sjukdomsförebyggande syfte. AH kontaktar 

Idrottsmedicinsk Förening (IMF). Även kurs med tillhörande handledning inom 

psykisk ohälsa och långvarig smärta föreslås. LJ kontaktar Psykologpartners för 

förslag på ett upplägg. Till sist föreslås även fotkurs enligt tidigare erbjudet 

koncept med Daniel Papacosta från Umeå. 

 

För fackliga företrädare 

-Uppmuntra LFF gå förbundets digitala kurs i arbetsrätt och lönebildning 

-3-4 heldagsträffar för utbildning i arbetsrätt, lönebildning, reviderad LAS, nya 

AB och samverkansavtalen  

 

För arbetsgivare/verksamheter/miljö 

-Planera för träffar med fler styrande politiker, chefer och nyckelpersoner. 

Möten med politiker kan vara mer aktuellt efter valet 2022.  

-Komma med fakta och argument som gör att det blir tydligt att fysioterapeuter 

kan hjälpa till att nå målen för miljöförbättring och målen för regionen och 

kommunernas verksamhetsplaner.  

-För att bli kunniga ambassadörer planeras Mattias Andersson 

distriktsordförande i Dalarna och ordförande i smärtsektionen att bjudas in till 

möte med LFF och informera om påverkansmöjligheter inom miljöområdet.  

-EH fortsätter lyfta miljöfrågan i CPAR.  

-EH ska bjuda in Sofia Mackin som är hållbarhetschef i Region Västernorrland 

till möte med DS.  

 

För organisationen lokalt 

-5-6 styrelsemöten under året inklusive internatet som innefattas av det här 

protokollet.   

-Deltagande i förbundets rådsmöten. 

-Ordförande/förhandlingsråd ska besöka några av medlemmarna på privata 

vårdcentraler, där LFF saknas, inför årlig löneöversyn.  

-Eventuellt fördjupa kunskapen i DS inom området God och Nära Vård via 

förbundets egen studiecirkel. LJ undersöker vad studiecirkeln innebär och 

tidsåtgång för den.  

 



 

 

 

9. Övriga frågor 

EH informerar att anmälan om huvudskyddsombud inom Region Västernorrland 

ska göras.  

Beslut om att EH förordnas att fortsätta som huvudskyddsombud för Region 

Västernorrland inom somatik, psykiatri/habilitering, närsjukvårdsområdena, 

rättspsykiatrin och regional utveckling.  

Charlotta Palmgren förordnas fortsätta som huvudskyddsombud för 

regionledningsförvaltningen.  

 

Påminnelse. 

Kom ihåg att efter årsmötet anmäla uppdrag för DS på förbundets hemsida.  

Kommentar i efterhand: Enligt rutin från förbundet så ska ordförande via mail 

till förbundets kansli meddela resultaten av valen från årsmötet.  

 

 

 

10. Nästa DS 

Onsdag 27/4 kl 17-20. Fysiskt deltagande på fackliga expeditionen på 

Sundsvalls sjukhus eller digitalt.  

11. Mötet avslutas av EH.  

 

 

Sekreterare Maja Uddman  Justerat av Andreas Hedin 

 

 

Ordförande Elisabeth Haraldsson 

 

 


