Malmö Stads Psykologförening

Verksamhetsberättelse för Malmö Stads Psykologförening
Styrelseledamöter och uppdrag
Till styrelse för verksamhetsåret 2016 valdes Anna Tidman till ordförande, Daniela Musazzi
till sekreterare, Dorina Decker till kassör och Karin Österlund, Elna Söderdahl, Jessica
Grahn, Emma Andersson och Anna Prytz som ledamöter. Till valberedning valdes Christina
Thurell med Sara Unogwu som suppleant. Mats Ahlin valdes till föreningens revisor med
Merja Carlzon som suppleant.

Rollen som huvudskyddsombud har i år varit vakant. Anna Tidman har varit ansvarig för stöd
i medlemsärenden. Jessica Grahn, Anna Prytz och Dorina Decker har varit förhandlingsansvariga. Anna Tidman har representerat styrelsen i SACO-rådet i Malmö Stad, med Daniela
Musazzi som suppleant. Karin Österlund och Elna Söderdahl har ansvarat för att hålla maillista och hemsida uppdaterade.

Under verksamhetsåret har Jessica Grahn delvis varit föräldraledig och Emma Andersson
valt att lämna styrelsen för att istället fokusera på rollen som skyddsombud.
Möten
Sedan årsmötet 151119 har styrelsen haft åtta styrelsemöten samt ett föreningsmöte för
medlemmar. Inbjuden gäst till föreningsmötet var SACOs arbetsmiljösamordnare som bland
annat berättade om den nya arbetsmiljöföreskriften som trädde i kraft i mars.

Medlemskontakter
Information om Malmö Stads psykologförening finns på Malmö Stads intranät samt på Psykologförbundets hemsida. Styrelsen har i övrigt kommunicerat med medlemmarna via epostutskick. Karin Österlund och Elna Söderdahl har ansvarat för att bygga upp och uppdatera hemsidan samt hålla e-postlistan aktuell.
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Styrelsen har haft som mål att under verksamhetsåret träffa merparten av medlemmarna för
att informera om det fackliga arbetet samt inhämta synpunkter på detsamma. Detta har gjorts
genom besök på arbetsplatsträffar på Psykologenheten på Förskoleförvaltningen respektive
Grundskoleförvaltningen samt gemensam träff för medlemmar på Pedagogisk Inspiration,
Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, Sociala Resursförvaltningen
och Stadsområde Söder. Styrelsen har informerat om samverkan, lönearbete, skyddsombudets roll samt möjlighet till fackligt biträde.
Ekonomi
Styrelsen beviljades för verksamhetsåret anslag från Sveriges Psykologförbund på 14000 kr.
Arbetsmiljö
Då uppdraget som huvudskyddsombud varit vakant har styrelsen gemensamt bevakat arbetsmiljöfrågorna. Sara Unogwu, som tidigare innehaft huvudskyddsombudsrollen, har deltagit som föreläsare i Malmö stads partsgemensamma arbetsmiljöutbildning.

Daniela Musazzi har varit skyddsombud för Psykologenheten i Förskoleförvaltningen med
Dorina Decker som suppleant. Jessica Grahn, Anna Prytz och Elin Soto Thompson har varit
skyddsombud för Psykologenheten i Grundskoleförvaltningen. Emma Andersson har varit
skyddsombud för Grundsärskolans resursteam.
Löner
I samband med överläggningar avseende löneöversynen 2016 har Jessica Grahn, Dorina
Decker och Anna Prytz har haft samtal med centrala löneavdelningen på Stadshuset samt
med flertalet förvaltningar där medlemmar i Psykologföreningen arbetar.

Samverkan
Psykologföreningen är på SACO-mandat representerad på flertalet nivåer i samverkan i
både Grundskoleförvaltningen och Förskoleförvaltningen. I Förskoleförvaltningen har Dorina
Decker suttit i Förvaltningsrådet samt Daniela Musazzi i samverkan på områdesnivå, medan
Anna Prytz varit samverkansrepresentant på enhetsnivå i Grundskoleförvaltningen.
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Sacorådet
Anna Tidman har genom sin plats i Sacorådet hållit styrelsen informerad om vad som pågår i
kommunen. Sacorådets arbete har bland annat fokuserat på stöd till de lokala Sacoföreningarna, för att tillse att samverkansplatser fördelas på ett tydligt och demokratiskt sätt. En annan stor fråga har varit den förestående omorganisationen i Malmö stad.

Pride
Psykologföreningen deltog inte i Pridefestivalen detta år.
Facklig utbildning
Två styrelseledamöter har under året gått facklig fördjupningskurs i Psykologförbundets regi.
Representanter för styrelsen har vid två tillfällen under verksamhetsåret deltagit i ”storstadsträffar” för fackligt erfarenhetsutbyte tillsammans med personal från förbundskansliet och
representanter för de lokala psykologföreningarna i Göteborg och Stockholm. Första träffen
arrangerades av Malmö stads psykologförening. Deltagare var Elin Eos från kansliet samt
representanter från Göteborgs psykologförening. Ämnen som diskuterades var framför allt
lönearbete och arbetsmiljö. Andra träffen anordnades av Göteborgs psykologförening och
besöktes av representanter från föreningarna i Malmö och Stockholm. Ämnen som avhandlades var framförallt fackligt arbete kring omorganisationer som berör psykologer, löner samt
den kommande kongressen.
Organisationsförändring Malmö stad mm
I skrivande stund pågår förberedelser inför kommande organisationsförändring, vilken planeras att träda i kraft i mitten av 2017. Som förslaget från arbetsgivaren ser ut nu kommer framförallt psykologer inom Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen att
beröras. Psykologföreningen deltar i detta arbete främst genom Sacorådet.

Utöver detta har Förskoleförvaltningen kommit med förslag på förändrad organisation och
placering av psykologerna. I nuläget har inga beslut fattats men samtal pågår med arbetsgivaren, både från fackligt håll och från den berörda arbetsplatsen.

Malmö Stads Psykologförening

Samtal pågår även kring psykologtjänster på Fenix/Portalen, där arbetsgivaren dröjt med att
ersätta en vakant tjänst.
Styrelsens arbete framåt
Sannolikt kommer styrelsens arbete under kommande verksamhetsår att präglas av omorganisationer som på olika sätt berör psykologers arbetssituation. Det är i nuläget svårt att
överblicka vilka konsekvenser dessa förändringar kommer att få för föreningen medlemmar, t
ex vad gäller arbetsuppgifter och arbetsmiljö. En fråga som kommer att fortsätta att vara aktuell är hur vi på bästa sätt använder vår representation i samverkansgrupper där frågor som
rör psykologer behandlas. Samarbetet med övriga Sacoförbund blir allt bättre, men en del
återstår innan samarbetet flyter smärtfritt. Den nya organisationen kommer också att påverka
samverkansstrukturen och kräva extra arbete för att psykologers frågor ska hanteras på rätt
sätt.

Styrelsen har under verksamhetsåret haft ambitionen att skapa ökad kontakt med medlemmarna, bland annat genom att besöka arbetsplatser där många psykologer arbetar. Att årets
årsmöte ligger på lunchtid ökar förhoppningsvis också medlemmarnas möjligheter att delta
och därmed både få information om det fackliga arbetet och ge styrelsen input inför kommande verksamhetsår. Ambitionen att vara tillgängliga för medlemmarna kvarstår under
kommande verksamhetsår. Andra fortsatt viktiga områden är löneutveckling och lönespridning samt arbetsmiljö för psykologer i Malmö stad.

Även samarbetet med Psykologföreningarna i Stockholm och Göteborg kommer att fortsätta
under det kommande året. Det är mycket lärorikt att få ta del av hur andra arbetar med till
exempel löneutveckling och hastigt påkommande organisationsförändringar.

Närmast efter Psykologföreningens årsmöte väntar Psykologförbundets kongress, där delar
av styrelsen kommer att delta. Detta är ett bra tillfälle att lyfta frågor som berör våra medlemmar och diskutera villkoren för det fackliga arbetet utifrån medlemmarnas behov.

Malmö den 3 november 2016

Malmö Stads Psykologförening
För styrelsen

Anna Tidman
Ordförande

