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Protokoll fört vid PVGRs styrelsesammanträde 090317 
 
Plats: Hjälmedelsförvaltningen, Nordstadstorget 6 
 
Närvarande: Fredrik Wagnström, Linda Knuts, Gunilla Peterson Bergström, Ann-Charlotte 
Wulcan, Eva Björklund, Emma Karinsdotter Jacobsson, Joel Danielsson  
 
 
1 § mötet öppnas 
Ordförande Fredrik Wagnström förklarade mötet för öppnat.  

 

2 § val av justerare 
Emma Karinsdotter Jacobsson valdes enhälligt av styrelsen till justerare av dagens protokoll. I 
enlighet med vad som beslutades vid tidigare styrelsemöte, påpekades det att justeraren 
skickar det justerade protokollet vidare till alla i styrelsen samt till 
peter.lundgren@psykologforbundet.se (för att denne sedan ska lägga ut det på hemsidan) 

 

3  § anmälan av övriga frågor 
3a) Ann-Charlotte Wulcan önskade verifiera tiden för medlemsmöte och afterwork 

3b) Fredrik Wagnström anmälde frågan om uppföljning av PTP-lönerna 

 

4 § godkännande av dagordning 
Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen. 

 

5 § genomgång av föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll behandlades.  

Kommentarer:  

Regionkonferensen 28/4 är ändrad till 5/5. Plats psykologiska institutionen i Göteborg.  

 

6 § genomgång av minnesanteckningar från planeringsdagen 
Minnesanteckningarna från planeringsdagen behandlades.  

 

7 § regionövergripande frågor (regionens MBL-grupp, kompetensrådet) 

a)Flextidsavtal 
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Det nya riktlinjerna för flextidsavtalet innebär betydande försämringar för medlemmarna. 
Bland annat föreslås att det ska vara omöjligt att ta ut en hel dag i flexledighet. 

Beslut 

Fredrik Wagnström använder sig av SACO-nätverket för att efterhöra hur de andra 
fackförbunden hanterar denna situation. Han meddelar också i meddelandet att 
psykologförbundet är negativt inställd till förändringen och undrar om det finns möjlighet till 
samarbete över fackgränserna. 

 
b) Regionövergripande upphandling av handledning  

VG-regionen förbereder en förändring av upphandling av handledning. Det är lite oklart vilka 
förändringar detta innebär. Men det verkar vara frågan om en ökad centralisering. Enligt 
uppgift omfattar handledningen inom VG-regionen ungefär 3,4 miljoner. Som det är nu är 
handledningen insorterad under kategorin administration.  

Beslut 

a) Fredrik Wagnström skickar ut frågan till de andra SACO-förbunden för att efterhöra 
deras åsikter i samma meddelande som nämndes under punkt 7 i dagens protokoll. 

b) Gunilla Peterson Bergström föreslås representera SACO i en eventuell referensgrupp. 
Wagnström kommer att meddela hennes namn till arbetsgivarens representanter.  

 
c) Överläggning avseende förhandlingsmodell (20/3) 
I styrelsen diskuterades olika strategier inför samtalet med personalstrategiska avdelningen 
20/3.  

 
d) Förbundets löneenkät – kommentarer 

Lönestatistiken som förbundet centralt skickat ut diskuterades. 

 

8 § genomgång förvaltningar (samverkan, lönerevisioner, arbetsmiljö) 

a) primärvården Göteborg – otillräcklig tid för uppdrag samverkan/skyddsombud 

Från fackliga förtroendemän har rapporteras att det finns otillräcklig tid att sköta frågan. 

 

b) Psykiatri Sahlgrenska – ’case management’ en form av kompetensnivellering? 

Alla anställda inom SU ska vara ”Case maneger”. Detta sker utan hänsyn till yrkeskompetens. 
I styrelsen diskuterades möjligheten att fackligt bemöta den nivellering av den psykologiska 
yrkeskompetensen som detta uppfattas som.  

Beslut  
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I förening med frågan som gäller samtalsbehandling som personer med fem veckors 
utbildning ägnar sig åt, är det möjligt att detta är en fråga som kan ha intresse för media. 
Wagnström ska kontakta förbundet centralt för att efterhöra vad som kan vara tillräckligt 
mycket för en artikel eventuellt i psykologtidningen under rubriken ”nivellering av den 
psykologiska kompetensen”. Återkopplar senare till styrelsen.  

 

c) Saco-SU, representation? 

Hänsköts till nästa möte pga tidsbrist. 

 
d) Överläggningar inför lönrerevisioner (SÄS, Hfv…) 

Emma Karinsdotter Jacobsson rapporterade från överläggningarna med arbetsgivaren i SÄS. 
Vissa framsteg i samtalen med arbetsgivaren gällande ingångslönernas rörlighet meddelades.  

 

9 § politikerkontakter, beställarnämnder och media 

a) rapportering från möte med regionpolitiker (M) 

Hänsköts till nästa möte pga tidsbrist. 

 

b) nya kontakter 

Hänsköts till nästa möte pga tidsbrist. 

 

10 § förbundskontakter/-aktiviteter (kansli, FS, yrkes-/psykologföreningar) 

a) regionkonferens, Göteborg 5/5 

Fredrik Wagnström meddelade att regionkonferensen är flyttad från tidigare beslutat datum 
(28/4). Nu är det istället 5/5 som gäller. Plats psykologiska institutionen 

. 

11 § rapport om föreningens ekonomi 

a) aktuellt saldo samt föreningsbidrag 2009 

Emma Karinsdotter rapporterade att det för tillfället finns ungefär 6500 kronor på kontot. 
Föreningen har ännu inte erhållit föreningsbidraget från förbundet central för innevarande år.  

 

12 § övriga frågor 
Övriga frågor hänsköts till nästkommande möte pga tidsbrist. 
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13 § mötet avslutas 
Mötet avslutades. 

 

 

 

 

Joel Danielsson, sekreterare                     Emma Karinsdotter Jacobsson, justerare 

 

………………………………….                     ….………………………………………. 

 

 

Fredrik Wagnström, ordförande 

 

…………………………………. 

 

 

 


