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Plats: Nordstadstorget 6, Hjälpmedelsförvaltningen (6 vån) 
 
Närvarande: Fredrik Wagnström, Ann-Charlotte Wulcan, Karin Alvinge, Helena Pettersson, 
Emma Karinsdotter Jacobsson, Eva Björklund, Inger Eriksson, Joel Danielsson. 
 
1§ mötet öppnas. 
Mötet förklarades öppnat av ordförande Fredrik Wagnström. 
 
2§ godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes av de närvarande  
 
3§ val av justerare  
Emma Karinsdotter Jacobsson valdes till justerare.  
 
4§ Anmälan av övriga frågor 
a) Inger Eriksson önskade att delge SACO information.  
b) Fredrik Wagnström önskade anmäla frågan om diagnossättning på Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset.  
 
5§ Genomgång av föregående mötesprotokoll 
Föregående protokoll gicks igenom.  
 
6§ Anmälan/avanmälan av fackliga förtroendemän samt ffm-förteckning 
Inga personer var under tiden sedan föregående möte vare sig anmälda eller avanmälda till 
förtroendeuppdrag.  
 
Beslut: Ordförande Fredrik Wagnström åtog sig uppgiften att sammanställa en lista utifrån 
olika sändlistor, eftersom det för närvarande finns någon sådan komplett lista. 
 
7§ Praktikplatser 
Frågan hänsköts till nästa möte, eftersom Eva Steen som vid föregående möte aktualiserade 
frågan, var sjuk vid dagens möte. 
 
8§ Studentaktivitet, våren 2008 
Fredrik Wagnström förmedlar önskan att psykologförbundet syns bättre i förhållande till 
psykologstudenterna. 
 
Beslut: 
Efter en diskussion beslutar vi att Karin Alvinge som studeranderepresentant kommer att se 
till att Fredrik Wagnström blir inbjuden till PTP-dagen 5/3.  
 
9§ Uppsägning (eller omskrivning) av samverkansavtal inom Handikappförvaltningen 
Det förekommer inom handikappförvaltningen diskussioner om en omskrivning av 
samverkansavtalet. Omskrivningen går ut på att stryka en samverkansnivå (VSG) och bara ha 
kvar FSG. SACO rådet (som inte finns) kommer också att få strykas.  
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Beslut: Orförande Fredrik Wagnström kommer att kontakta vice ordförande Gunilla Petersson 
Bergström för att ytterligare fördjupa dessa diskussioner.  
 
9.5§ Afterwork  
Idén är att som tidigare år bjuda in alla fackanslutna psykologer i VG-regionen till en 
afterworkmöte på en restaurant i Göteborg. 
 
Beslut: Tiden för detta möte bestämdes till torsdagen 15/5 klockan 18.00. Plats kommer att 
bestämmas vid ett senare utskick.   
 
10§  Opinionsmöte 2008 29/8, arbetsgrupp 
Meningen är att också i år, till hösten, arrangera ett opinionsmöte riktat mot politiker och 
allmänhet. Inriktningen är psykisk hälsa med den norska modellen som förebild.  
 
Beslut: En arbetsgrupp tillsattes bestående av:  Fredrik Wagnström, Joel Danielsson, Gunilla 
Petersson Bergström, Ann-Charlotte Wulcan.   
 
11§ De låga PTP-lönerna i regionen 
Angående de låga PTP-lönerna i regionen har PVGR under något års tid talat med: 
Förbundets jurist Camilla Damell, vice ordförande Helene Antonsson och ombudsman Lars 
Karlsson för att se på vilket sätt det skulle kunna gå att utöva påtryckningar från centralt håll. 
Att hitta en framkomlig förhandlingsväg har varit målsättningen.    
 
Beslut: Med tanke på hur mycket detta ärende nu dragit ut på tiden beslutades att 
förhandlingsdirektör Eva Johansson, alternativt personaldirektör Lena Larsson, kontaktas av 
ordförande Fredrik Wagnström. Målsättningen är att få till stånd ett samtal med dem 
angående de oskäligt låga ersättningsnivåerna inom regionen. Enligt tillgänglig statistik är 
PTP-lönerna ett par tusen kronor lägre i VG regionen i förhållande till det landsting med näst 
lägst ersättningsnivå. Får Wagnström ingen snabb kontakt med förbundet centrala 
organisation kommer han, tillsammans med Joel Danielsson, att ha ett första samtal med 
arbetsgivaren.   
 
12§ Utbildningskontrakt 
Förbundsjurist Camilla Damell har genom PVGRs försorg fått ta del av ett par 
utbildningskontrakt. Underlaget är dock hittills för litet för att kunna peka ut något direkt sätt 
att hantera frågan. Inger Eriksson berättade att VG-regionens personalstrategiska avdelning 
håller på att besluta om hur de ska hantera denna fråga – och vilka riktlinjer de ska vara 
tydligare med att förmedla till de olika förvaltningarna. Mer finns att läsa under diarienummer 
RSK 242-2006(1), regionkansliet Bengt Hedling.   
 
13§ Avrapportering från löneseminarium 4/2 i Alingsås 
Fredrik Wagnström refererade kortfattat det nyligen genomförda löneseminariet i Alingsås. 
Det var 18 medlemmar anmälda, 22 punkter avhandlades.  
 
Beslut: Fredrik Wagnström kommer att sammanställa de 22 avhandlade punkterna och göra 
ett utskick till dem som närvarade vid mötet.  
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14§ rapport om föreningens ekonomi samt bidragsansökan 2008 
Föreningens ekonomi: 55 000 kronor är ansökta för verksamhetsåret 2008. 2300 kronor finns 
kvar för 2007 års ekonomi.  
 
15§ Övriga frågor  

A) Sacoråd  
Inger Eriksson berättar om att det 2001 ägde rum ett tvärfackligt arbetsmiljöinitiativ. Detta 
resulterade i 160.000.000 kronor avsattes för särskilda satsningar på arbetsmiljön. En 
utredning har nu tillsatts gällande vad det har blivit av dessa satsningar. Det kan hända att 
det kommer en debattartikel i GP. De fackliga organisationerna diskuterar nu utfallet med 
regionledningen. Målsättningen är att arbetstagarna skall bjudas in mer till att delta i 
utvecklingsarbete, men hur ser det ut i verkligheten? Denna rapport kommer senare att 
diskuteras vidare.  
 
b) Diagnos  
Denna fråga hänskjuts till nästa möte på grund av tidsbrist.  
 

16§ Mötet avslutas 
Mötet avslutas.  
 
Sekreterare         Justerare 
Joel Danielsson        Emma Karinsdotter Jacobsson 
 
………………………………            ………………………………. 
 
Ordförande  
Fredrik Wagnström 
 
……………………………… 
 


