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I vår nya artikelserie berättar  
medlemmar med olika lokala fackliga 
uppdrag hur deras vardag ser ut. 
Först ut är förhandlingsrådsledamoten 
som är en nyckelperson i distrikts
styrelsen med ett stort ansvar för 
det lokala förhandlingsarbetet. 

Förhandlingsrådet har ett värdefullt 
rådgivningsansvar gentemot alla medlem-
mar och lokala fackliga företrädare i 
distriktet – oavsett om det gäller anställda 
inom kommun och landsting eller privat 
sektor. 

Kajsa Hedin är förhandlingsråd för 
Distrikt Västerbotten.

I december 2013 gick hon med i distrikts-
styrelsen efter att ha haft lång erfarenhet 
som arbetsplatsombud på sin arbetsplats 
Särskilt stöd och habilitering för vuxna. 
Men att hon skulle ta på sig uppdraget 
som förhandlingsrådsledamot hade hon 
inte tänkt från början. 

Fackliga kurser på flera 
platser under våren
Under våren arrangeras kursen Praktisk 
arbetsrätt på många platser i Sverige. 
Kursen riktar sig främst till dig med fack
ligt uppdrag som arbetsplatsombud, 
skyddsombud eller förhandlingsrådsleda
mot. För dig som är ny i ditt fackliga upp
drag arrangeras en grundkurs löpande ute 
i landet. Grundkursen riktar sig främst till 
dig som är ny i din roll med syfte att ge 
ökad kunskap om ditt uppdrag.
www.fysioterapeuterna.se/fackliga-kurser

Förbundet uppvaktade  
Gabriel Wikström
Fysioterapeuternas ordförande Stefan  
Jutterdal träffade folkhälso och sjukvårds
minister Gabriel Wikström för en timmes 
samtal och överläggning i mitten av januari. 
Tre förslag till insatser i vårpropositionen 
lyftes fram på mötet från förbundet, där 
fysioterapeuters kunskap och kompetens 
kan användas på bättre sätt: specialist
tjänster, satsning på äldre samt fysiotera
peuter som första kontakt i primärvården.
www.fysioterapeuterna.se/politik

2015 års rekommenderade 
lägsta arvoden 
Förbundet tar årligen fram ett underlag  
för dig som medlem att ha som stöd vid  
förhandling kring externa uppdrag.  
Jämfört med förra året har det skett en  
uppräkning med 2 procent, vilket motsvarar 
årets höjning för den nationella taxan.  
Ta del av de rekommenderade lägsta  
arvodena på webben.

www.fysioterapeuterna.se/arvoden

Vad fick dig att tacka ja till uppdraget?
– Jag ringde till förbundets kansli för att 
höra mig för vad som förväntades av mig, 
och då kände jag mig trygg i vetskapen att 
det skulle bli ett nära samarbete med 
kansliets ombudsmän, vilket skulle göra 
arbetet något lättare. Jag behövde inte lära 
mig alla arbetsrättsliga regler utan den 
expertisen finns på kansliet.

Hur sammanfattar du ditt första år som 
förhandlings rådsledamot?
– Intensivt! Många timmar för att få tiden 
att räcka till. Jag har fått lära mig mycket 
nytt, fördjupat gammal kunskap och fått 
kontakt med många medlemmar och 
lokal fackliga i hela distriktet!

Vilka är dina målsättningar i ditt fack-
liga arbete för 2015?
– Att så långt det är möjligt skapa ett väl 
fungerande nätverk inom Distrikt Väster-
botten med lokalt fackligt engagerade 
medlemmar. Och verktygen är information, 
utbildning och nätverkande! 

Vad gör ett 
förhandlingsråd?

Kajsa Hedin är förhandlingsråd för 
Distrikt Västerbotten.
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