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Styrelsen har haft 6 styrelsemöten under verksamhetsåret 2020. Verksamhetsåret
avslutades med årsmöte. Antalet styrelsemöten ligger i nivå med den planering
styrelsen hade inför verksamhetsåret. Styrelsen hade även en kick-off i början av året
för att färdigställa årshjulet samt diskutera kommande aktiviteter under året. Kickoffen var ett bra sätt för styrelsemedlemmarna att lära känna varandra och där de
som suttit längre tid i styrelsen kan informera om hur styrelsearbetet kan gå till. Vi
får även möjlighet att lite fritt spåna om aktiviteter som distriktsstyrelsen kan ta sig
an. Tyvärr blev många av de planerade aktiviteterna för verksamhetsåret inställda,
förändrade och skjutna på framtiden på grund av Coronapandemin som bröt ut i
Sverige under februari-mars.
Deltagande i förbundets olika råd
Ordförande i styrelsen har deltagit på distriktsråd som ledamöter från
förbundsstyrelsen och kansliet håller i. Dessa möten har skett digitalt. I år har de till
stor del handlat om påverkansarbete, styrelsearbete samt arbete inför kongressen.
Det har diskuterats hur vi kan få fler medlemmar att engagera sig fackligt och hur vi
stöttar våra medlemmar mer lokalt.
Förhandlingsråd har närvarat på några förhandlingsrådsmöten som genomförts
under året. På grund av att förhandlingsrådet även är verksam på IVA har det varit
svårt att hinna med det fackliga arbetet fullt ut detta år. En fackligt förtroendevald
har stöttat och deltagit på central samverkansgrupp under året. Ett utökat samarbete
planeras framöver.
Fackligt arbete och påverkansarbete
Förhandlingsråd har i möjligaste mån försökt att stötta medlemmar i fackliga frågor
men många frågor har detta år fått hänvisas till ombudsman på förbundet.
I maj planerades en facklig kurs i lön för länets förtroendevalda. Denna kurs blev
inställd på grund av pandemin. Av samma anledning har ingen grundkurs kunnat
erbjudits lokalt. Nya förtroendevalda har fått information om att förbundet håller
vissa möten digitalt och hänvisats till att anmäla sig till dessa. Förhoppningsvis kan
någon lokal kurs hållas kommande år.
Träffar med förtroendevalda i länet har uteblivit detta år. Viss information har gått ut
via mail. Detta är långt ifrån vad distriktsstyrelsen hade som plan och mål men utifrån
rådande förutsättningar så var det inte möjligt. Distriktsstyrelsen med
förhandlingsråd har som mål att de fackliga träffarna ska fortsätta att genomföras 1-2

ggr/år eftersom det tidigare har varit hög uppslutning och viktiga ämnen som har
diskuterats på dessa möten. Träffarna är också ett bra tillfälle att nätverka för
förtroendevalda inom regionen och mellan region och kommun.
Detta år har politiker i länet uppvaktats. Förhandlingsråd har träffat regionpolitiker
och fokuserat på professionsfrågor med anledning av det rehabiliteringsbehov som
uppstått på grund av ökat antal svårt sjuka patienter som vårdats på IVA men även
på grund av de som fått avstå sin rehabilitering när vården stängde ner
verksamheteter under våren 2020. Frågan om rehabilitering har även varit uppe i
regionfullmäktige vilket vi ser som viktigt och att vår profession och vårt huvudsakliga
uppdrag även uppmärksammas på politisk nivå.
Ordförande i distriktet har träffat politiker i Sala kommun där ordförande är
yrkesverksam. Diskussion kring professionsfrågor med anledning av det ökade antal
fall där rehabiliteringsbehovet är mer komplext och närmare specialistvård i
hemsjukvården samt på äldreboendena. Ordförande fick via sin arbetsplats
medverka på informationsmöte kring omställningen kring nära vård vilket lyftes med
politikerna. Diskussion kring vad omställningen till nära vård kommer ställa för krav
på bemanning och kompetens lyftes.
Arbetet med omställning till nära vård har inte varit en punkt i planeringen detta år
utan mest bevakats av distriktsstyrelsen. Inget övrigt aktivt påverkansarbete har
ännu skett. Det finns anledning att tro att detta kommer bli en central del av
styrelsens kommande arbete då detta är centrala delar i de förslag som finns inför
fysioterapeuternas kongress 14–15 november. Vi har tre deltagare från Västmanland
som närvarar i kongressen som i år sker digitalt.
Fysioterapeuterna har uppmärksammats i lokal media detta år. Förhandlingsråd har
givit intervjuer i Sveriges radio P4 Västmanland och i SVT Nyheter Västmanland.
Förhandlingsråd har även skrivit en krönika i tidningen Fysioterapi nr.5. Artikeln
“Sämre rehabilitering för sju av tio under pandemin” publicerades i VLT. Ingången för
samtliga av dessa mediala aktiviteter har varit fysioterapeuternas viktiga roll i hälsooch sjukvården, vilken roll fysioterapeuter har haft under Coronapandemin samt att
vår kompetens är efterfrågad och löneutveckling bör följa denna efterfrågan.
Löneförhandling regionen
Förhandlingsråd har även i år närvarat vid löneöversynen. Likt förbundets vision så
har synpunkter om ökad lönespridning återigen poängteras. Inom regionen ses viss
(!) förbättring men ej i den nivå som förbundet som helhet önskar. Så fortsatt
påverkansarbete behövs och kommer att ske. Synpunkter från medlemmar angående
löneprocessen har inhämtats via lokala fackligt förtroendevalda. Samtliga
medlemmar inom regionen har givits möjlighet att svara. Svarsfrekvensen är hög på

denna enkät som är väldigt betydelsefull i avstämningsmöten mellan förhandlingsråd
och arbetsgivaren.
Löneförhandling kommun
Den löneprocess som sker i länets kommuner bedrivs av lokalt fackliga och dessa har
vid behov fått stöttning av förhandlingsråd eller av ombudsman från kansliet. Här kan
arbetet framöver fördjupas och distriktsstyrelsens plan var att lönekursen skulle vara
ett led i detta arbete. Tyvärr ställdes kursen in och detta mål får kvarstå framöver
som en aktivitet för distriktsstyrelsen att arbeta vidare med.
Medlemsaktivitet
Distriktsstyrelsen planerade att genomföra en medlemsaktivitet under våren 2020
men även den fick ställas in. Därav uteblev en utgiftspost som styrelsen hade
budgeterat för. Likväl hålls årsmötet detta år digitalt vilket gör att styrelsen tyvärr
inte kan bjuda de medlemmar som deltar på årsmötet på middag som annars brukar
vara ett trevligt avslut på verksamhetsåret.
Styrelsen hade planerat att skicka medlemsbrev 2–4 gånger under verksamhetsåret.
Två medlemsbrev har gått ut.
Hemsidan
Webbredaktör i styrelsen har fått en kortare utbildning från kanslipersonal på
förbundet. Distriktets hemsida via fysioterapeuterna.se har uppdaterats av styrelsens
webbredaktör. Information om styrelsemedlemmar har publicerats. Även lokala
händelser har uppdaterats på hemsidan. Distriktsstyrelsens förhoppning är att de
som besöker sidan ser att den är aktuell och att de hittar information om kommande
aktiviteter och kontaktuppgifter till oss i styrelsen på hemsidan.
Studentmedlemmar
Ordförande genomförde i februari ”T6-information” för MDH:s studenter. Detta är
ett utbildningspaket om fysioterapeutförbundet, att söka arbete, kollektivavtal och
om att skriva på ett anställningsavtal. Utbildningsmaterialet tas fram av förbundet
centralt. Denna information planeras att erbjudas till studenterna även framöver.
Tidigare år har studentmedlemmar erbjudits en utbildning i motorisk kontroll och
tejpning. Denna utbildning uteblev i år.
Studentrepresentant har varit adjungerad till styrelsemötena men i år har ingen
representant från studentsektionen närvarat vid styrelsemötena.
Budget
Kostnader under året har varit sparsamma på grund av inställda aktiviteter. En dator
har köpts in till styrelsen.

Vi tackar för detta år och hoppas att vi kan genomföra fler aktiviteter under nästa år.
Men till dess fortsätter vi att hålla avstånd, tvättar händerna och är rädda om
varandra.
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