Psykologföreningen i Landstinget Sörmland
___________________________________________________________________________

Styrelsemöte 160317, telefonmöte
Närvarande: Helena Seidl, Ann-Sofi Karlsson, Nina Stühmeyer
1) Mötet öppnandes.
2) Val av ordförande: Helena. Val av sekreterare: Ann-Sofi. Till justerare valdes
Nina. Dagordningen godkändes.
3) Genomgång av föregående protokoll. Inget att tillägga.
4) Medlemsärenden: Ett medlemsärende, där Helena är kontaktperson. Ärendet
är avslutat.
Två medlemsärenden, där Ann-Sofi är kontaktperson. Ett arbetsmiljöärende
och ett ärende angående frånvaro av arbetsbeskrivningar.
Ytterligare ett ärende ang personalomsättning på Psyk NLN. Skall tas vid
nästa styrelsemöte då Anna är närvarande.
5) Rapport från SACO-råd, Verksamhetsråd och Basenhetsråd
a) SACO-råd: Hur chefstillsättning på Psyk NLN gått till skall lyftas på
Verksamhetsrådet.
b) Verksamhetsråd: Ingen info. Barnhälsovården kommer att omorganiseras
till Hälsoval, inga invändningar på senaste VR.
c) Basenhetsråd: Ingen ny info.
6) Uppdatering av förtroendevalda: Ann-Sofi har lämnat lista över
förtroendevalda till Landstingskansliet.
7) Kassörsuppgifter: Papper från Malin Lehnerius kommer att skickas till AnnSofi från Helena.
8) Hemsidan: Lite inkörningssvårigheter med ny kontaktperson på hemsidan
men nu fungerar det utmärkt.
9) Slutbetänkande av Klagomålsutredningen: Vi ställer oss bakom
remissvarsförslaget men att vi betonar att formuleringen i punkt 2 angående
att klagomål måste ha en ”viss allvarlighetsgrad” behöver definieras eftersom
det kan innebära en otydlig inskränkning i patienters rätt att anmäla klagomål.
10) Löneprocessen Enskild överläggning var 160307. Helena och Ann-Sofi
träffade förhandlingschefen Mats Andersson. PA Magnus Borg deltog per
telefon. Vi fick veta att psykologer tillhör prioriterade grupper. Riktmärke för
löneökning var ännu ej klart men budgeterat för ca 2 %. Föreningen tog upp
bristen på lönespridning i ett livsperspektiv. Föreningen framförde att de
psykologer som tar på sig ansvar för nyrekrytering t ex att handleda PTPpsykologer, handleda psykologkandidater, och erbjuda föreläsningar för dessa
grupper, skall premieras för detta. En osäkerhet finns huruvida övriga PAansvariga nås av de yrkanden som föreningen framförde. Avstämning sker 28
april kl 10. Helena och Ann-Sofi deltar. Kan Anna delta?
11) Medlemsbrev: Ann-Sofi har påbörjat ett medlemsbrev men har ej hunnit
skriva färdigt. Vi siktar på att skicka ut när lönerevisionen är klar.
12) Luncher mm: Lunch i NLN 160316, ingen medlem kom, tyvärr. I Eskilstuna
kommer i ett medeltal 3-4 personer per gång. I Katrineholm har ännu ingen
lunch blivit i år.
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13) Arbetsmiljö: Inget togs upp under denna punkt.
14) Övrigt: Inget togs upp under denna punkt.
15) Kommande möten: telefonmöte 160524 kl 13-14.30.
_____________________________
Ann-Sofi Karlsson
Sekreterare

____________________________
Nina Stühmeyer
Justerare

