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PROTOKOLL styrelsemöte 070823, Hjälpmedelsförvaltningen, Nordstadstorget 6, Göteborg. 
 
Närvarande: Fredrik Wagnström, Inger Ericsson, Anne Anderzon, Alma Bengtsson, Stefan de 
Fine Licht, Gunilla Peterson Bergström, Eva Björklund, Joel Danielsson, Marie Olausson. 
 
 
§   1 Mötet öppnades av ordf  FW. 
 
§   2 Anmälan av övriga frågor: 
 AB vill uppmärksamma seminariet studenter – yrkesverksamma. 
 
§   3 Dagordningen godkändes. 
 
§   4 Till justerare utsågs AA. 
 
§   5 Föregående mötes protokoll lästes. 
 
§   6 Anmälan / avanmälan av fackliga förtroendemän: 
 SdFL: Pärm har upprättats. 
 
§   7 GPB: Situationen inom Handikappförvaltningen i Göteborg. 

Lokalförändringarna (kontorslandskap) är så pass omfattande att de bör ha 
förhandlats. De berörda psykologerna och kuratorerna anser att de slutna rum 
som finns bör ha reserverats för psykologer och kuratorer, av arbetsmiljöskäl 
samt av sekretesskäl med hänsyn till brukarna. GPB gör tillsammans med Lars 
Karlsson en förhandlingsframställan. 

 
§   8 Bör samverkansavtalet inom Handikappförvaltningen sägas upp? 

Samverkansavtalets giltighet kan ifrågasättas eftersom det ska tecknas mellan 
arbetsgivaren och alla SACO-förbund var för sig, vilket ej skett. SACO-råd 
saknas fn och verkar omöjligt att få till. Oklart om det går att teckna ett enskilt 
förbundsspecifikt avtal.  
Beslutas att ta kontakt med förvaltningen i ärendet. Leder det inte till resultat  
bör avtalet sägas upp.  

 
§   9 FW: Diskussion om utbildningsavtal: 

Utbildningsavtal, som kräver att man jobbar kvar 3 år på en arbetsplats för att få 
tal del av en utbildning, är problematiska. Riktlinjer är olämpliga att utfärda, 
eftersom avtalen inte bör finnas alls. Det finns mycket godtycke, oklart vad som 
kan anses skäligt. Dock bör eventuell återbetalningsskyldighet vara specificerad 
i kronor. Man bör också ha rätt att flytta mellan arbetsplatser inom VGR. 
Innehållet bör vara förhandlat och avtalet kan inte tecknas i efterhand. Om 
arbetsgivaren kräver att den anställde går utbildningen kan den definitivt inte 
villkoras på detta sätt. 
Generellt avråder vi från att skriva på sådana avtal! 
Styrelsen kommer att lägga ut en PM om detta på vår hemsida. 
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§  10 Valberdningens representant MO har ordet: 

 Marie-Louise Kärrbrink  har lämnat styrelsen, Margret Andersson, Karin 
Simonsson och Stefan de Fine Licht önskar heller inte fortsätta. Fredrik 
Wagnström, Inger Ericsson, Joel Danielsson, Anne Anderzon och Gunilla 
Peterson Bergström ställer upp för omval, liksom Marie-Louise Äng som 
suppleant. Annika Westergård slutar som revisor. 
Några nya förslag kommer upp under mötet. I övrigt kan förslag mailas till 
valberedningen.   

 
§  11 Aktuella aktiviteter: 

-Förhandling pågår inom Vuxenhabiliteringen i Borås betr psykologernas 
arbetsuppgifter. GPB, FW. 
-Ledarskapsdag på Världskulturmuseet 11/10. Hittills 28 anmälda.    
-Kvällsaktivitet på Värlskulturmuseet 11/10. 
-Löneseminarierna har ännu inga fastställda datum. 

 
§  12 IE: Från Förbundet är inget speciellt att rapportera. 
 
§  13 FW: Lokal är bokad på SU för årsmötet 15/11. 
 
§  14 FW: Föreningens ekonomi är god. 
 
§  15 Övriga frågor: 

AB: Seminarier planeras 12/10 19:00 på Valand, för kontakt mellan studenter 
och yrkesverksamma. Fn söker man fa organisationspsykologer som vill delta. 
FW och IE kommer att närvara vid detta tillfälle. 
EB: Vem ska ha fackets kopia av anställningsavtal? FW: Sänds till lokal facklig 
förtroendeman eller ev ordföranden. 

 
§  16  Mötet avslutades. 
 
 
 
 
Fredrik Wagnström   Stefan de Fine Licht 
ordf    sekr 
 
 
Justeras: 
 
 
Anne Anderzon   

 
 
 



  
     
 
 


