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Fysioterapeuterna Service AB 

Verksamhetsplan 2016 
 
Inledning  
Fysioterapeuterna Service AB ägs i sin helhet av Fysioterapeuterna. Bolaget innehar egen 
bolags- och arbetsordning. Bolagets verksamhet riktar sig till företagare i Sverige inom 
förbundets medlemskår. Fysioterapeuterna Service AB:s verksamhet skall ligga i linje med 
och delta i arbetet för att Fysioterapeuternas kongressmål skall uppfyllas i frågor som rör 
företagandet, avseende dess villkor och möjligheter 
 
Huvudmål 
• Att ge god service till företagare i form av råd och stöd, utbildning, information, 

ekonomisk och juridisk rådgivning, i samtliga frågor som rör företagande och 
yrkesfrågor. 

 
Delmål 
• Ökat eller bibehållet medlemsantal 
• Skapa förmåner genom ramavtal inom egenföretagarnas verksamhetsområden. 
• Öka medlemsstödet i form av information, utbildningar och seminarier för att möta 

framtiden.  
 
 
Aktiviteter för uppfyllelse av uppsatt målsättning 

 
1. Arbeta för ökad kvalitet och tätare uppdateringar av webbplatsen för företagare. 

Målet är aktuell och utökad information samt fler verktyg för hjälp till självhjälp. 
Artiklar och övrig information på webbplatsen framarbetas i egen regi. Innehållet 
kommer att ha sin utgångspunkt från huvudmålen och dess olika vinklingar i 
verksamheten för att informera och underlätta företagandet.  
 

2. Bolagets medlemmar skall kunna erhålla råd och stöd i ärenden av juridisk     
karaktär. Bolaget skall också vara behjälplig med mallar, råd och granskning vid  
olika former av avtalsskrivning såsom; samverkansavtal, kvalitets och 
ledningssystem, vårdavtal, vårdvalsavtal, hyresavtal, arrendeavtal, kompanjonavtal, 
anställningsavtal etc.  
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3. Servicebolaget planerar att genomföra seminarier för att stimulera fler till eget 
företagande och andra till ett utvecklande av sitt företagande kopplat till gällande 
yrkeslagstiftning. 
 
Seminarierna som planeras in under verksamhetsåret:  

• Starta eget enligt ett modulupplägg om fyra moduler nnehållande kunskaper 
om företagstart, företagsutveckling inom befintliga och nya marknader 
prissättning och avtalsskrivning samt PR och marknadsföring 

• kvalitets och ledningssystem i fysioterapeutisk verksamhet enligt SOFS 
2011:9 – även innefattande delar avseende den årliga 
patientsäkerhetsberättelsen, patientjournaler och informationssäkerhet samt 
arbetsmiljö. 

• Inspirationsdag företagsutveckling mot andra tjänster och arenor 
innefattande erfarenhetsutbyte i Workshop 

 
 

4. Servicebolaget avser att genomföra en enkätundersökning under året för att få en 
bild av hur medlemmarna arbetar med kvalitets och kompetensfrågor. Planerad 
undersökning görs i syfte att utöka stödet till medlemmarna inom området. 
 

5. Bolaget avser under året att fortsätta arbeta fram och förbättra nuvarande 
vägledning avseende kvalitets och ledningsarbete i fysioterapeutisk verksamhet för 
nedladdning från hemsidan 
 

6. Bolaget fortsätter sitt deltagande vad gäller Saco Kunskapsföretagare. Bolaget 
kommer även under detta år att erbjuda seminarier till bolagets medlemmar inom 
ramen för detta gränsöverskridande samarbete mellan förbunden. Dessa ska 
marknadsföras via hemsidan och de förtroendevalda  
 

7. Servicebolaget kommer under året att vara behjälplig som deltagare och delfinansiär 
gentemot huvudorganisationen Fysioterapeuterna avseende genomförandet av 
Företagarråd 2016. Åtagandet som delfinansiär grundar sig på att även rena 
servicebolagsfrågor kommer att finnas på dagordningen för att utröna önskad 
utveckling av verksamheten och finna flexiblare lösningar så att medlemmarnas 
servicebehov kan tillfredsställas. 

 
8. Servicebolaget skall vidare uppmuntra och se över möjligheten att, vid enskilt 

tillfälle och önskemål, delfinansiera lokala initiativ till kurser och seminarier som 
riktar sig till företagande medlemmar i upptagningsområdet. 
 

9. Verka för fler ramavtal avseende rabatter på utvalda varor och tjänster för 
egenföretagare. Bolaget skall vidare verka för att bibehålla befintliga och förmånliga 
avtal.  
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