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Lönen är en av
våra viktigaste frågor
inför kongressen 2016 lyfte medlemmarna fram lönefrå

gan som en av förbundets viktigaste frågor och största
utmaning inför framtiden. Lönefrågan är en utmaning
och den är viktig för hela förbundet. Det är också en viktig
fråga för arbetsgivaren.
Låga lönenivåer och dålig löneutveckling ger negativa
konsekvenser för verksamheten; kompetensflykt, minskad
motivation och rekryteringsproblem. Arbetsgivaren
behöver se lön som en investering samt ett styrmedel för att
motivera till bra prestationer för att skapa bättre resultat
i verksamheten. Fysioterapeuters akademiska utbildning,
kompetensutveckling och erfarenhet måste löna sig. Bra
villkor i arbetslivet bidrar också till att skapa attraktiva
arbetsplatser.
För drygt ett år sedan fastställdes ett nytt lönepolitiskt
program som ett led i förbundets arbete för bättre löneut
veckling och en ökad lönespridning. Det övergripande
målet i vårt lönepolitiska program är att ”lönerna för
våra medlemmar ska värderas i relation till den kompetens
som medlemmen besitter och till det värde som professions
utövningen skapar i verksamheten”.

löner och arbetsvillkor och å andra sidan professionsfrågor
knyter vi numera ihop professions- och villkorsfrågorna
– och förklarar för arbetsgivarna hur dessa delar hänger ihop.
Att koppla ihop lön och andra villkorsfrågor med profes
sionsfrågorna har visat sig vara en framgångsfaktor i för
bundets påverkansarbete. Det ser vi inte minst i Region
Östergötland där vårt lokala påverkansarbete har lett till
att fysioterapeuter som är specialister får ett lönepåslag
med flera tusen kronor. På den här vägen vill vi fortsätta.
Vi behöver argumentera kring lön utifrån exempel på
effektiva och lönsamma insatser och utifrån vilket värde
vi skapar i verksamheten samt hur vi bidrar till utveckling
av verksamheten.
Min ständigt återkommande uppmaning till arbetsgivare
inom både offentlig och privat sektor är att värdera fysio
terapeuter utifrån kompetens, erfarenhet och det värde
som skapas i verksamheten. Det ska finnas en tydlig kopp
ling mellan prestation, kompetens- och karriärutveckling
och löneutveckling. Jag vill se att löneläget och löneut
vecklingen för våra medlemmar förbättras avsevärt!
jag är väl medveten om att det är långt kvar till att våra

lönepolitik. Det gör vi via att vidareutveckla stödet till
förtroendevalda för att skapa ännu bättre förutsättningar
i arbetet för bättre löneutveckling och ökad lönespridning.
Vi kommer även att stärka våra medlemmar så att de har
rätt verktyg för att vara en del i vårt gemensamma arbete för
bättre lön och andra villkor i arbetslivet. Det lokala arbetet
är lika viktigt som de centrala avtalsförhandlingarna som
bedrivs av förbundsstyrelsen och kansliet.
Villkorsfrågorna har varit grunden för mitt fackliga
engagemang i 20 år. Under hela den tiden har villkors
frågorna alltid funnits högt upp på förbundets agenda. Men
vårt sätt att bedriva påverkansarbete har moderniserats
med åren. I stället för att jobba isolerat med å ena sidan

medlemmar är rätt värderade. Min förhoppning är att vi alla
inom förbundet – medlemmar,
förtroendevalda och kansli – fort
sätter denna utmaning tillsam
mans. Ingen kan göra allt men alla
kan göra någonting i dessa frågor.
Läs det lönepolitiska programmet på:
www.fysioterapeuterna.se/lonepolitik
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nästa steg är att förbundets olika delar omsätter denna
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