
 
 
Styrelsemöte Psykologföreningen Västra Götalandsregionen 
 
fredag den 18 februari, 2009 kl. 13-16.30 
 
 
Plats: First G Hotel, Göteborg, Centralhuset (i anslutning till centralstationen) 
 
Närvarande: Gunilla Petersson Bergström, Emma Karinsdotter Jacobsson, Linda Knuts, Eva 
Björklund, Fredrik Wagnström, Ann-Charlotte Wulcan, Inger Eriksson, Joel Danielsson 
 
1§ Mötet öppnas 
Ordförande Fredrik Wagnström förklarade styrelsemöte för öppnat.  

 

2§ Val av sekreterare och justerare 
Joel Danielsson utsågs till sekreterare och Gunilla Peterson Bergström utsågs till justerare. I 
enlighet med vad som beslutades vid föregående styrelsemöte,  påpekades det att justeraren 
skickar det justerade protokollet vidare till alla i styrelsen samt till 
peter.lundgren@psykologforbundet.se (för att lägga ut det på hemsidan) 

 

3§ Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes. 

 

4§ Anmälan av övriga frågor 
a) Inger Eriksson anmälde frågan om de nya riktlinjerna angående arbetstiden som 

arbetsgivaren utformat.  

b) Fredrik Wagnström ville diskutera att förbundet centralt har uttryckt en önskan att 
anordna ett regionsmöte 28/4 – om detta datum passar, ska vi då sammanföra detta 
med det egna planerade mötet för de fackliga förtroendemännen i regionen? 

  

5§ Vilka i föreningen har rätt att teckna kollektivavtal? 

Beslut 

Föreningen beslutade att rätten att teckna kollektivavtal med arbetsgivaren begränsas till Inger 
Eriksson, Gunilla Petersson Bergström och Fredrik Wagnström. Information om detta 
kommer att skickas ut till de fackliga förtroendemän som finns i regionen, men inte deltar i 
styrelsearbetet.  
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6§ Revisorer 

Beslut 

Det förslag som presenterades var att Peter Nylén och Karin Benelbaz föreslås till uppdraget 
som styrelsens revisorer. Wagnström påpekade att inbjudan till medlemsmöte där beslut om 
revisorer fattas måste gå ut till medlemmarna innan den 16/3.  

 

7§ Sammanfattning av planeringsdag 
Styrelsemötet följde efter det att styrelsen haft en gemensam utvecklingsdag för att fastlägga 
riktningen för det fackliga arbetet under verksamhetsåret samt mer fritt diskutera frågor av 
betydelse för det fackliga arbetet. Följande ämnesområden behandlades:  

a) PTP frågan inom VG-regionen 

Beslut 

‐ Det beslutades att nästa år kommer samma enkät till PTP-psykologerna som i år att 
skickas ut.  

‐ Det beslutades att representanter från styrelsen i förhållande till personalstrategiska 
avdelningen ska följa upp denna fråga med fokus framförallt på en årlig höjning av 
minimilönen (vilket regionen under tidigare år glömt av), samt påpeka den självklara 
rätten till löneförhandling vid anställningen, så att kollektivavtalet följs. 
  

b) samtal om de olika förvaltningarna inom VG-regionen 
Under utvecklingsdagen för styrelsen avhandlades på ett övergripande sätt det fackliga 
engagemanget samt hur den psykologiska kompetensen tillvaratas inom VG-regionens 
olika områden. Under diskussionen syftade styrelsen till att koppla ett helhetsgrepp kring 
hela regionens verksamhet. Sålunda berördes alltså: De sex olika sjukhusen: SU,  
Skaraborgs sjukhus, Borås sjukhus, NU-sjukvården, Kungälvs sjukhus; samt de fem olika 
primärvårdsområdena: Södra Bohuslän Fyrbodal, Göteborg, Skaraborg och Södra 
Älvsborg; samt de regionövergripande förvaltningarna: Handikappförvaltningen, Hälsan 
och arbetslivet (som är regionövergripande och insorterad under Serviceförvaltningen) 
och Regionens Hus (regionförvaltningen)   

 
c) Rehabiliteringsgarantin (initiativ kansli/SP) 
De konsekvenser av facklig karaktär och de frågor som väcks angående den nya statliga 
rehabiliteringsgarantin diskuterades. Kärnan i rehabgarantin är att staten ska gå in och 
stötta sjukvården vid rehabiliteringsåtgärder som gäller värkproblematik och psykisk 
ohälsa. Staten stöder nu evidensbaserad behandling (KBT och IPT). Förbundet centralt 
önskar att ha ett samarbete med PVGR om hur denna fråga drivs framåt. Christina Möller 
är planeringsledare inom Hälso- och sjukvårdsförvaltnignen. PVGR kommer att hålla sig 
uppdaterad angående denna fråga.  
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d) Ställningstagande kring modeller vid lönerevision  
Bo Öhlund på personalstrategiska avdelningen har tagit kontakt med PVGR angående 
frågan varför psykologförbundet ofta väljer traditionell förhandling istället för löneöver-
synsmodellen. Han önskar ett möte med PVGR. Denna fråga diskuterade ingående under 
utvecklingsdagen. Det fattades också ett beslut i frågan:  
Beslut 
Det bestämdes att vi skulle bilda en grupp som noggrannare diskuterar detta inför mötet 
med Bo Öhlund. Gruppen består av Emma Karinsdotter Jacobsson, Linda Knuts, Fredrik 
Wagnström och Joel Danielsson. De ska å det snaraste, via mailkontakt, internt komma 
överens om ett par förslag på tider för att sammanträda med Öhlund. 

  
e) Kongressen 2010 – frågor att bevaka 
Inom styrelsen diskuterades behovet av att bevaka följande frågor inför rådskonferensen i 
psykologförbundet:  
‐ PVGRs styrelse att ha representanter närvarande vid rådskonferensen. Frågor som be-

handlas där rör PVGRs arbete. Det beslutades att vi ska skriver en motion angående 
detta. Som psykologförbundets stadgar är formulerade har vi ingen möjlighet att 
närvara.  

‐ Frågan angående en kanslifunktion för VG-regionen bör lyftas fram. Hur kan det 
fackliga engagemanget anpassas till arbetsförutsättningar. 

‐ Önskan om att man centralt från psykologförbundets sida driver frågan gentemot 
arbetsgivaren, att det är ett gemensamt ansvar att det fackliga engagemanget ökar, 
eftersom svensk arbetsrättslagstiftning bygger på samverkan mellan fack och arbets-
givare. Psykologförbundet centralt kunde förankra detta inom akademikeralliansen 
och sedan driva det som en gemensam fråga gentemot SKL. Arbetsgivaren behöver 
fundera på hur de kan locka sina medarbetare till ett fackligt engagemang då detta 
också utgör en kvalitetssäkring av arbetet.  

‐ Nätverk för psykologföreningar. 
 

f) Fokusområden i påverkansarbetet 
I styrelsen diskuterades det på en generell nivå vilken strategi för påverkan som före-
ningen kan ha på politiker, brukarorganisationer och allmänheten. En början på samtal 
med politikerna i hälso- och sjukvårdens beställarnämnder är påbörjat. Planeringen av 
skrivandet av en artikel diskuterades och vägar för kontakt med brukarorganisationer 
skulle undersökas. Planen är också att under valåret 2010 anordna ett offentligt möte med 
fokus på psykisk hälsa. Dit såväl brukarorganisationer som politiker bjuds in.  
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8§ Övriga frågor  

a) Förändrade riktlinjer kring arbetstider från arbetsgivarens sida 

Inger Eriksson informerade om att det håller på att utarbetas nya riktlinjer för arbetstider. 
Detta förutsätter att arbetsgivaren säger upp det gamla flextidsavtalet. Inom föreningen 
ska vi följa detta noggrant. Ett utskick till de förtroendemän som förbundet har inom 
regionen ska gå ut, där det påpekas att rätten att teckna kollektivavtal är begränsad till de 
personer som det beslutades om under detta styrelsemöte.  

b) Regionsmöte 28/4?  

Fredrik Wagnström ville framföra att förbundet centralt har uttryckt en önskan att anordna 
ett regionsmöte 28/4 – om detta datum passar, ska vi då sammanföra detta med det egna 
planerade mötet för de fackliga förtroendemännen i regionen?  

Beslut 

Ja, styrelsen ansåg att det var vettigt att samordna dessa båda aktiviteter, dock fattades 
inget beslut om huruvida datumet 28/4 var det bästa datumet, utan styrelsen avvaktar på 
grund av tidsbrist beslut i denna fråga till nästa styrelsemöte.  

 

9§ Mötet avslutas 
Ordförande Fredrik Wagnström tackade alla för uppmärksamheten på detta mycket effektiva 
styrelsemöte. 

 

 

 

Joel Danielsson, sekreterare  Gunilla Peterson Bergström, justerare 

 

………………………………….  ………………………………………. 

 

 

Fredrik Wagnström, ordförande 

 

…………………………………. 

 

 

 


