
Prioriterade områden 2022 Mål Hur uppnår vi målen Prel. 

kostnad

Omställning i samhälle och för 

professionen

Ökad kännedom om omställning mot en nära vård. - Genomföra studiecirkel i delar av styrelsen med 5 

träffar á 90 minuter

- Privatpraktikerföreningen bedriver påverkansarbete 

bland annat i frågan om omställningen till God och Nära 

vård via medlemsmöten, politikerträffar, branschråd 

mm. 

45500

Professionsutveckling Sprida information om förbundets centralt 

utvecklade kursutbud. 

Sprida information om förbundets centralt utvecklade 

kursutbud i våra digitala kanaler och medlemsbrev. 

0

Hållbart arbetsliv med bättre villkor och 

stärkt arbetsmiljö

- 80 procent av distriktets arbetsplatsombud har 

god kännedom om förbundets gemensamma 

löneyrkanden. 

- Engagera fler förtroendevalda och utbilda nya. 

- Stärka de förtroendevalda, bevara engagemanget 

och förtydliga rollen.  

Genomföra kurser för förtroendevalda under året med 

särskilt fokus på arbetsmiljö. 

30000

- Fackligt arbete, medlemsmöten och 

arbetsplatsbesök

- Långsiktig plan att RFFM (regional facklig 

förtroendeman) tillsammans med en representant för 

styrelsen besöket arbetsplatser över hela regionen för 

facklig information. Under 2022 räknar vi med att 

planera uppdraget och genomföra något sådant besök 

för att förbereda inför en större satsnings under 2023. 

-Bokinköp till arbetsplats- och skyddsombud i olika 

delar av distriktet

35300

- Goda möjligheter för Regional fackling 

förtroendeman att bedriva ett gott arbete.

Kontorsmaterial, telefon/internet mm. 5000

Verksamhetsplan med tillhörande budget



Bedriva påverkansarbete mot politiker för ökad 

synlighet av vårt yrke och vår arbetsmiljö.

Ca 3 politikerträffar under året som antingen kan 

genomföras som mindre möten, studiebesök i 

verksamheter eller medlemsmöten.

22500

Marknadsföring och synligörande av fysioterapeuter Delta tillsammans med SACO vid west pride 5000

Vår organisation Minskad miljöpåverkan av verksamheten i enlighet 

förbundets strävan att beakta Agenda 2030

Revision av miljödiplom samt miljöutbildning för 

styrelsen

8000

Driva distriktets verksamhet på ett sätt som är 

hållbart för styrelsemedlemarna. 

- Två fysiska möten under året i extern lokal med 

förtäring. Övriga 6-8 möten digitala.

- Bankavgift

30950

Två större medlemsmöten under året. - Stadegeenligt årsmöte med inbjuden föreläsare under 

vårterminen samt ett medlemsmöte under 

höstterminen.

39000

Rekrytera nya medlemar och uppmuntra nyblivna 

fysioterapeuter. 

Uppvakta nyexaminerade fysioterapeuter vid examen. 

Vid fysisk ceremoni med en blomma.

1500

Ökad kunskap och ökat engagemang hos 

medlemmarna.

- Aktiv översyn av användandet av sociala medier.

- Annonsera våra öppna styrelsemöten på hemsidan 

och i sociala medier.

- Skicka välkomstbrev till nya medlemmar 4 gånger per 

år. 

0

  222 750    


