
Protokoll fört vid konstituerande möte med styrelsen för 
psykologföreningn i Västra Götaland 2009-12-08. 
 
Närvarande: Jonas Gillenstrand, Marika Hagelthorn, Gunilla Petersson-Bergström, 
Kajsa Hope, Eva Björklund. 
 
§ 1 Gunilla förklarade mötet öppnat. 
 
§ 2 Till mötesordförande utsågs Gunilla, till sekreterare Marika, och till justerare 
Jonas Gillenstrand. 
 
§ 3 Dagordningen godkändes 
 
§ 4 Anmälan av övriga frågor: 

• Fastställande av styrelsemötesdagar under verksamhetsåret. 
• Bestämmande av datum för nästa årsmöte 
• Facklig utbildningsinsats inom regionen 
• Lobbyverksamhet inriktad på politiker och allmänhet 
• Chattforum 
• Neddragningar inom primärvården 
• Flextidsavtalet 
• Lönerevisionsmodellen 

 
§ 5 Konstituering av styrelse förutom ordföranden, Gunilla Peterson-Bergström, vice 
ordförande Jonas Gillenstrand, kassör Emma Karindotter Jacobsson, sekreterare 
Marika Hagelthorn, övriga ledamöter Kajsa Hope, Eva Björklund, Ann-Charlotte 
Wulcan, Fredrik Wagnström, Joel Danielsson, Patrik Lind. 
Beslöts att ordförande och kassör tecknar föreningens konto. 
 
§ 6 Grovplanering av arbetet under 2010. Fredrik har en idé om att ersätta något eller 
några styrelsemöten med möten med fackliga förtroendemän i regionen. Ett problem 
är här att det saknas översikt över fackliga förtroendemän. Marika erbjöd sig att höra 
om arbetsgivaren kan bistå med uppgifter om medlemmar som anmälts som fackliga 
förtroendemän. Beslöts att ett möte med fackliga förtroendemän hålls på våren och ett 
på hösten. I samband med eventuell facklig utbildning kan tid avsättas till inventering 
av det aktuella läget i förtroendemännens respektive områden. 



I detta sammanhang nämndes att fackliga förtroendemän kan få tillgång till 
speciell information på Psykologförbundet. Särskilt lösenord för detta krävs. Den som 
inte har sådant lösenord kan mejla Linda Solberg och få sådant.  

Beslöts att nästa årsmöte 2010 skall  hållas torsdagen den 25 november. 
 
Datum för årets styrelsemöten fastställdes till  
2010-01-14 kl 14.30 
2010-02-26 kl 14.30 följt av facklig after work 
2010-04-21 kl 14.30 
2010-06-01 kl 14.30 
2010-08-25 kl 14.30 
2010-10-04 kl 14.30 

 
Beslöts att anordna offentligt möte med politiker inom regionen. 
Patientorganisationer, fackliga företrädare och allmänheten bjuds in till detta möte. En 
arbetsgrupp för förberedelse av mötet ska tillsättas. 
 
Facklig utbildning planeras till månadsskiftet mars/april. Lars Karlsson kontaktas av 
Gunilla. 

 
§ 7 Diskuterades chattforum för VG-regionens psykologer diskuterades. Olika fora 
finns redan via psykologförbundet. Marika utreder frågan och återkommer.  
 
§ 8 Primärvårdens neddragningar. Stor oro finns bland berörda psykologer. Ännu är 
det oklart vad som har förhandlats och vilka beslut som har fattats. Erfarenheten då 
Stockholm införde vårdval var att psykologtjänster försvann. Psykologer som får 
besked om att förändringar av deras tjänster ska göra, ska inte acceptera några 
förändringar innan förhandling skett. I VG-regionen finns tre förtroendemän som har 
rätt att teckna kollektivavtal, nämligen Gunilla Petersson-Bergström, Fredrik Wagn-
ström och Inger Ericsson. Ingen annan har automatiskt rätt att förhandla för oss.  
 
§ 9 Flextidsavtalet diskuterades. Varje förvaltning skriver sina egna flextidsavtal i 
enlighet med regionens riktlinjer. Förhandling ska ske på vanligt sätt. Varje 
förvaltning ska träffa avtal med de fackförbund som finns representerade inom 
förvaltningen. Om nytt flextidsavtal inte träffas, gäller arbetstidslagens bestämmelser 
från och med 2010-01-01. Vårdförbundet har sagt nej till arbetsgivarens förslag till 
ramavtal.  

Arbetstagare kan hos sin chef begära att få ett speciellt arbetstidsschema med 
hänsyn till exempelvis tågtider och andra personliga förhållanden.  



 
 

§ 10 Lönerevisionsmodellen diskuterades. Två typer av förhandlingar kan 
förekomma; antingen förhandlar fackförbundet för den enskilda arbetstagaren eller så 
förhandlar arbetstagaren för sig själv. Arbetsgivaren strävar efter enskilda 
förhandlingar med varje arbetstagare. Vilken typ av förhandlingar som ska bedrivas 
bestäms av arbetsgivare och fackliga representanter tillsammans. 

Enligt mångas erfarenhet är många chefer inom regionen inte helt mäktiga 
uppgiften att förhandla individuellt.  

Jonas undrade vilka pengar man förhandlar om? Gunilla informerade om att det 
inte finns några lönepotter. Arbetstagarna ska löneförhandla med sin närmaste chef. 
Lönen ska vara individuell och differentierad. Alla anställda ska ha ett medarbetar-
samtal och ett lönesamtal. Chefen ska meddela arbetstagaren vilken hans/hennes nya 
lön blir. Arbetstagaren har rätt att få veta grunden till sin nya lön i ett enskilt samtal 
med chefen. 
 
§ 11 Ordföranden förklarade mötet avslutat.  
 
Vid protokollet 
 
 
      Justeras: 
Marika Hagelthorn 
 
 
      Jonas Gillenstrand 


