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Plats: Nordstadstorget 6, Hjälpmedelsförvaltningen (6 vån) 
 
Närvarande: Emma Karinsdotter Jacobsson, Elin Liedman, Karin Alvinge, Anna Anderzon, 
Helena Pettersson, Gunilla Petersson Bergström, Eva Steen, Fredrik Wagnström, Joel 
Danielsson samt Peter Örn (sistnämnde närvarar som observatör från psykologtidningen) 
 
1§ mötet öppnas. 
Mötet förklarades öppnat av vice ordförande Gunilla Petersson Bergström. 
 
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) Gunilla Petersson Bergström önskade diskutera en formsak då det gäller utskick från 
föreningen. 
b) Joel Danielsson och Gunilla Petersson Bergström ville rapportera från överläggningsmöte 
på Handikappförvaltningen. 
d) Gunilla Petersson Bergström ville, utifrån en fråga som Emma Karinsdotter Jacobsson 
väckte, diskutera frågan om en gemensam policy bland fackliga representanter 
 
5§ Genomgång av föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll gicks igenom.  
 
6§ Praktikplatser inom regionen 
Eva Steen som ursprungligen aktualiserade denna fråga, som bordlades vid föregående 
styrelsemöte, delgav sin uppfattning att det är svårt för psykologstudenter att få praktikplatser 
inom regionen. Hon önskade diskutera vad psykologförbundets roll kan vara i detta. Bör man 
inte som förbund försöka att på något sätt underlätta för studenter att få tag i praktikplatser 
inom regionen? Gunilla Petersson Bergström berättade att det också finns en historia kring 
detta. Den plats som tar emot studenten får en ekonomisk ersättning av universitetet. Frågan 
har gällt (och här har förbundet varit involverat) vart dessa pengar tar vägen. På olika håll, 
både med avseende på de olika förvaltningar och de olika sektionerna inom förvaltningarna, 
har här lösningarna varierat mycket – alltifrån att den handledande psykologen fått en 
personlig ersättning till att ersättningen gått in i förvaltningens totala ekonomi. Joel 
Danielsson berättar att han har kunskap om att man arbetar med denna fråga på den 
personalstrategiska avdelningen inom VG-regionen för att utforma yrkesövergripande 
riktlinjer i denna fråga.  
 
Eva Steen vill ändå slå ett slag för vikten att man tar sig an praktikanter, då detta är 
utvecklande för en själv som kliniker, av vikt för marknadsföringen av den egna enheten, 
samt väsentligt för studenterna som har svårt att få praktikplatser.  
 
7§ Studentaktiviteter (Uppföljning av professionsdagen 5/3) 
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Fredrik Wagnström berättade om sin närvaro den 5/3 på professionsdagen på 
psykologprogrammet. Wagnström hade då fått en tid på cirka 15 minuter att tala och ställde 
nu frågan till de två studeranderepresentanter som närvarar vid mötet, Elin Liedman och 
Karin Alvinge, om det kvarstår några frågor från studenterna.  
 
Beslut:  
Karin Alvinge och Elin Liedman kommer att höra efter bland de studerande på psykologiska 
institutionen, och försöka skapa sig en uppfattning om ett sådant eventuellt behov. De 
kommer därefter att återkoppla detta till styrelsen som i så fall kommer att planera inför en 
eventuell uppföljning. (Närvaro vid en av pubkvällarna på institutionen framkastades som ett 
tänkbart förslag.) 
 
8§ Samverkansavtalet inom Handikappförvaltningen 
Gunilla Petersson Bergström berättar att sedan 2004 har samverkan på VSG-nivån inte 
fungerat. Sedan 2004 har de som varit med på SACO rådet, egentligen inte haft något mandat. 
Trots att Gunilla Petersson Bergström på olika sätt försökt blåsa liv i SACO-rådet, har det 
visat sig vara omöjligt. SACO på regionnivå finns emellertid. Frågan är om denna grupp kan 
vara verksam på förvaltningsnivå. Planeringen är att: en facklig företrädare för 
psykologförbundet (Gunilla Petersson Bergström), en från SSR (inget namn ännu), 
arbetsterapeuternas fackliga organisation (Eva Andersson), sjukgymnasternas fackliga 
organisation (Spiorus Lapas) – kommer att mötas med ambitionen att skriva om 
samverkansavtalet 25 april.  
 
9§ Möte med personalstrategiska avdelningen om lönesättning vid PTP-tjänst (1/4)  
Fredrik Wagnström och Joel Danielsson som ett tag intresserat sig för denna fråga, berättade 
att enligt tillgänglig arbetsgivarstatistik är PTP-lönerna ett par tusen kronor lägre i VG 
regionen i förhållande till det landsting med näst lägst ersättningsnivå i Sverige. Detta 
förhållande har under en period uppmärksammats av förbundet. PVGR har under en period 
sökt samarbete med förbundets centrala organisation i frågan, men på grund av svårigheter att 
tillskapa ett möte i rimlig tid, beslutat sig för att inledningsvis driva frågan själva.   
 
Beslut: Fredrik Wagnström och Joel Danielsson kommer att träffa en representant från 
personalstrategiska avdelningen Bo Öhlund, eventuellt tillsammans med ytterligare en ännu 
icke namngiven representant från personalstrategiska avdelningen samt en 
förvaltningsrepresentant, personalspecialist, Eva Andersson den 1 april klockan 9.00 för att 
uppmärksamma arbetsgivaren på detta förhållande och kräva besked om vilken handlingsplan 
arbetsgivaren har för att råda bot på detta missförhållande.  
 
10§ Val av firmatecknare för psykologföreningen Västra Götalands regionen 
Denna fråga har tidigare (under det konstituerande januarimötet) behandlats av styrelsen, men 
på grund av ofullständiga/felaktiga formuleringar i protokollet, gjordes valproceduren nu om.  
 
Beslut: Ordförande Fredrik Wagnström väljs enhälligt av styrelsen till firmatecknare. Emma 
Karinsdotter Jacobsson väljs enhälligt av styrelsen till firmatecknare. Firmatecknarna Emma 
Karindotter Jacobsson och Fredrik Wagnström har rätt att var för sig teckna föreningens 
plusgirokonto, 371679-2.  
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11§ Avrapportering löneseminarium i Borås 
Gunilla Petersson Bergström rekapitulerade hur det nyligen genomförda löneseminariet för 
psykologer i Borås förlöpte. Hon var själv närvarande tillsammans med Fredrik Wagnström 
som ledde mötet. Efter en presentation om hur lönebildningen går till inom regionen och vad 
det går att kräva i den individuella löneöversynen med den lönesättande chefen, följde en 
livlig diskussion. Såväl Gunilla Petersson Bergström som Fredrik Wagnström, framförde 
uppfattningen att diskussionen var givande och att idén att genomföra löneseminarier på olika 
platser inom regionen är meningsfull. Gunilla Peterson påpekade dock att när Wagnström 
under mötet använt sig av orden ”samsyn med arbetsgivaren angående 
lönebildningsprocessen”, hade detta enligt hennes uppfattning retat ett par närvarande 
psykologer. Gunilla Peterson Bergström ville under mötet understryka att 
lönebildningsprocessen också handlar om att två kontrahenter möts med skilda intressen – och 
att ordet ”samsyn” kan vara förrädiskt att använda.  
 
12§ rapport om föreningens ekonomi samt bidragsansökan 2008 
Föreningens ekonomi: 55 000 kronor ansöktes för verksamhetsåret 2008. 39000 kronor har 
tillskjutits föreningen detta verksamhetsår från förbundet centralt.   
 
13§ Övriga Frågor 
a) Angående utskick från föreningen 
Gunilla Peterson Bergström påpekade att hon har fått utskick från föreningen som visserligen 
är daterade, men inte med årtal. Hon önskade framföra önskemålet att alla utskick från 
föreningen är daterade också med årtal. 
 
b) Rapport från överläggnings möte med arbetsgivaren inom handikappförvaltningen 
Joel Danielsson och Gunilla Peterson Bergström rapporterar från ett nyligen genomfört 
överläggningsmöte med arbetsgivaren inom handikappförvaltningen – som de båda upplevt 
som relativt givande. Ett sätt, åtminstone inom denna förvaltning, att sätta press på 
arbetsgivaren har nu uppenbart blivit att ”hota med” traditionell förhandling. En av 
målsättningarna med förhandlingen är att nå fram till andra chefer inom förvaltningen och 
argumentera för införande av fyra specialisttjänster inom förvaltningen. Vidare rapporter 
följer.  
  
c) Gemensam policy hos fackliga representanter 
Gunilla Peterson Bergström och Emma Karinsdotter Jacobsson reser frågan angående vilken 
gemensam policy man kan förvänta sig att fackliga representanter ska följa. Frågan är 
omfattande och under dagens möte hann diskussionen inte slutföras. Frågan hänsköts därför 
till nästa styrelsemöte.  
 
14§ Mötet avslutas 
Mötet förklarades avslutat.  
 
Sekreterare     Justerare 
Joel Danielsson   Emma Karinsdotter Jacobsson 
………………………………         ………………………………. 
Ordförande  
Fredrik Wagnström 
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