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tisdag den 27 april, 2009, kl 14.00-16.15 
 
 
Plats: Hjälmedelsförvaltningen, Nordstadstorget 6 
 
Närvarande: Fredrik Wagnström, Eva Björklund, Joel Danielsson, Inger Eriksson  
 
 
1 § mötet öppnas 
Ordförande Fredrik Wagnström förklarade mötet för öppnat.  

 

2§ anmälan av övriga frågor 

a) Representation SACO SU. Vem kan representera förbundet där? 

b) SACO-ordförande 

 

3§ godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes. 

 

4§ genomgång av föregående mötesprotokoll och val av justerare till dagens möte 
Föregående mötesprotokoll behandlades. Inger Eriksson utsågs till justerare för 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) 

 

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

a) Samverkansavtal 
Inger Eriksson informerade om att det pågår ett arbete för att formulera ett nytt ramavtal. 
Denna process drivs av personalstrategiska avdelningen (Bo Öhlund).  SACO är 
representerat via Åsa Wramner (eg i läkarförbundet). Försöket är nu att skapa ett ramavtal 
för samverkansavtalet som ska vara förvaltningsövergripande inom regionen. Ett utkast 
till förslag kommer att presenteras i senare. 

 

b) Avtal flex-/arbetstid 
Att säga upp flextidsavtalet och att då formulera nya riktlinjer, verkar vara en process som 
har stannat av lite. Flextidsavtalet är uppsagt i Södra Bohuslän. Arbetsgivaren har 
färdigställt ett dokument ”Regiongemensamma riktlinjer inom delar av arbetstidsområdet” 
(2009-02-16). Detta ska förhandlas med de olika fackförbunden.  
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c) Möte med personalstrategiska avdelningen 
Fredrik Wagnström och Joel Danielsson berättar om mötet som ägde rum mellan 
psykologförbundet och arbetsgivarens representanter från personalstrategiska 
avdelningen. Med på mötet från förbundets sida var Joel Danielsson, Fredrik Wagnström, 
Linda Knuts, Emma Karinsdotter Jacobsson. De träffade Bo Öhlund, Eva Andersson och 
Katarina Eriksson. Huvudfrågan som avhandlades gällde förhandlingsordningen. En viss 
enighet uppnåddes med arbetsgivaren gällande uppfattningen att det är svårt för 
fackförbunden att i ett tidigt skede påverka lönebildningen. Arbetsgivaren har tillsatt en 
egen utredare via SKL.  

 

d) Upphandling av handledning 
Handledningsuppdraget har lagts ut till upphandling av landstinget. I de möten som 
förbundet har tagit med arbetsgivaren i denna fråga har arbetsgivaren varit positiv till de 
kommentarer som förbundet haft. Det har från serviceförvaltningens (WESTMA) sida 
tillsatts en arbetsgrupp som ska arbeta med denna fråga. Gunilla Petersson Bergström 
kommer att representera psykologförbundet. Fredrik Wagnström är tillfrågad att 
representera SU (inte facket). Arbetsgivaren har inga ambitioner att minska antalet 
handledare inom VG-regionen och eftersträvar inte heller någon speciell inriktning. 

 

e) Arbetsmarknadsnoder inom Västra Götalandsregionen 
Det är ett försök att skapa ett förvaltningsövergripande samarbete vid 
långtidssjukskrivning, rehabilitering, arbetsmöjligheter för personer med 
funktionsnedsättning, omställningsarbete. Företagshälsovården, personalcheferna vid de 
stora sjukhusen och fackliga representanter är utsedda.  Det finns fyra olika noder inom 
regionen. På regionnivå är det Stig Lindholm (vid personalstrategiska avdelningen) som 
håller i detta arbete. 

 

f) Evidensbaserad vård  

Långsiktig kompetensförsörjning av evidensbaserad psykologisk behandling i primärvård  
diskuteras.  Det är från arbetsgivarens sida tillsatt en arbetsgrupp ledd Sven Kylén (FOU-
chef) i Fyrbodal. Syftet är att inventera och kartlägga vilket behov som finns och hur det 
går att tillämpa. Christina Möller är projektansvarig. Detta diskuteras under styrelsemötet.  

 

6§ genomgång förvaltningar (samverkan, lönerevisioner, arbetsmiljö)  

a) Hälsan och arbetslivet 
Två fackliga förtroendemän, Anders Nyberg och Pia Törner är anmälda som fackliga 
förtroendemän.   
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7§ politikerkontakter, beställarnämnder och media 
Wagnström och Danielsson berättade om mötet med politikerna (oppositionsborgarråd) som 
de hade tidigare i vår, gällande psykologernas roll inom primärvården. Från 
oppositionsborgarrådens sida fanns en viss oro för att man inom primärvården skulle gå miste 
om den bredare psykologiska kompetensen om de skrivningar som dikterar minimikraven för 
”medborgarnas primärvård” omsätts i praktiken. Wagnström och Danielsson upplevde mötet 
med politikerna som positivt.  

 

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

a) Förtroendemanna- och medlemsmöte 5/5 
Lars Ahlin och Camilla Damell kommer till Göteborg från Stockholm 5/5. Det är först 
ett möte med de fackliga förtroendemännen och därefter ett medlemsmöte.  

b) SP:s lokala organisation 
Det finns från förbundets sida tankar om att diskutera förslag till en ny lokal 
organisation eftersom den nuvarande organisationen inte slagit så väl ut.  

 

9§ rapportering om föreningens ekonomi 
Den planering som lagts upp för PVGRs verksamhet är i ekonomisk balans i förhållande till 
de centrala medel föreningen beviljats. 

 

10§ övriga frågor 

a) Representation SACO SU 

Eva Björklund är tillfrågad att vara representant för förbundet på SACO SU. Inget beslut 
är fattat i frågan. 

b) SACO-ordförande 
Inger Eriksson berättar att hon under en övergångsperiod, fram till ht -09, kommer att vara 
ordförande i SACO VG-regionen.  

 

11§ mötet avslutas 
 

 

Joel Danielsson, sekreterare                     Inger Eriksson, justerare 
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………………………………….                     ….………………………………………. 

 

 

Fredrik Wagnström, ordförande 

 

…………………………………. 

 

 

 


