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Ny styrelse i Landstinget Sörmlands Psykologförening
27 november var det dags för årsmöte i Psykologföreningen på Hotell Malmköping. Då
sammanfattades det första året för Psykologföreningen. Här är lite axplock: Under året har
en hemsida skapats för föreningen på Psykologförbundets hemsida. Föreningen har skickat
ut en medlemsenkät för psykologerna i Landstinget Sörmland.
Lönerevisionen 2012 gav ett bättre utfall för våra medlemmar än för många andra
yrkesgrupper, psykologerna har blivit en prioriterad grupp. Vi har också fört diskussioner på
central nivå om utbildningspolicy, PTP-program och studierektor för PTP-psykologer. Ett
antal medlemmar har fått stöd i kontakten med arbetsgivaren. Mer information finns i
verksamhetsberättelsen.
En ny styrelse valdes:
Helena Seidl Dahlqvist, ordförande, Elizabeth Venegas, kassör, Ann-Sofi Karlsson,
sekreterare, Nathaniel Hidalgo, ledamot.
En lönegrupp som skall arbeta mera specifikt med lönefrågorna hoppas vi skall finna
medlemmar och arbetsformer under året. Nathaniel Hidalgo kommer att ingå i den men fler
får gärna ansluta sig.

Valberedning
Föreningen saknar valberedning! Kanske du som läser detta skulle kunna ta på dig den
uppgiften? Optimalt vore om tre medlemmar kunde hjälpas åt, gärna spridda i olika
verksamheter och över länet, t ex någon från BUP, någon från Habiliteringsverksamheten,
någon från Psykiatriska Kliniken.

Lunchmöten
I Eskilstuna fortsätter vi under våren med lunchmöten på Restaurang Pandion för trevlig
samvaro och möjlighet till möten över verksamhetsgränser. Eftersom onsdagar, som var
lunchdag i höstas, inte var en passande dag för många kollegor prövar vi nu med måndagar
jämn vecka:
• Måndag 4 mars kl 12.00
• Måndag 15 april kl 12.00
• Måndag 27 maj kl 12.00
Spana efter ett bord prytt med en liten vimpel!

Lönerevision
Årets lönerevision har nu börjat. Helena, Nathaniel och Ann-Sofi har varit på en gemensam
”överläggning” med förhandlingschef Jerry Hedanius, personalchefer och alla fackförbund
inom landstinget, förutom läkarförbundet, 22 januari. Före överläggningen skulle förbunden
inkomma med yrkanden per mail. Det är en nyordning att överläggningen sker gemensamt
med alla fackförbund. Protesterna har varit stora, flera förbund har kommit med kritik.
Under överläggningen presenterade arbetsgivaren i en powerpointpresentation vilka
satsningar som skall göras under året. Den enda yrkesgruppen som nämndes var
psykologerna och det utlovades att vi är en prioriterad grupp under årets
förhandlingar!
Psykologföreningen hade bett om enskild överläggning också, vilket skedde samma dag.
Fler förbund kommer också ha enskilda överläggningar. Vi framförde kritik över
nyordningen; det nya överläggningssättet har inte förhandlats i samrådsgrupper. Vi vill i
fortsättningen ha enskilda överläggningar.
Vi vill också ha möjlighet att diskutera andra frågor än bara lönen eftersom det är fler saker
som kan göra landstinget till en attraktiv arbetsplats där psykologer gärna stannar kvar. Vi
tog upp kompetensutveckling, specialistutbildning, PTP-program och studierektor för
PTP-psykologer. Dessa frågor behöver diskuteras och satsas på från centralt håll, anser
föreningen.
Jerry Hedanius påpekade att han inte är rätt person att ta upp sådana frågor med, han har
inte mandat att driva annat än frågor som hör till lönen. Vi efterlyste då forum där sådana
saker kan diskuteras. Personalcheferna från Habiliteringsverksamheten och Hälso- och
Sjukvården lyssnade intresserat på detta och kommer att gå vidare för att hitta former där
dessa viktiga frågor kan behandlas vidare.

Lönesamtal
Under den närmaste tiden bör din chef erbjuda tider för lönesamtal. Enligt Dialogmodellen i
Landstinget Sörmland och enligt det centrala avtalet HÖK-T skall alla psykologer ha
lönesamtal med väl definierade lönekriterier, som tydligt visar hur ens prestation under året
har bedömts av lönesättande chef i relation till mål för verksamheten.
Den nya lönen skall alltså kunna motiveras på ett grundligt sätt. Presentation av den nya
lönen skall också ske i ett personligt andra samtal mellan dig och lönesättande chef. Detta
har Landstinget förbundit sig att följa i avtalet HÖK-T och om enskilda chefer inte lever upp
till detta avtal skall det påtalas.
Låt oss få veta om det inte går till på rätt sätt!
Vid avstämningsmöte som Psykologföreningen har med förhandlingschef Jerry Hedanius och
personalcheferna i april vill de veta hur löneförhandlingarna gått till och vill också veta om
det inte gått till på rätt sätt för att kunna få information om var det kan behöva rättas till.
Vill du ha lite stöd inför ditt lönesamtal kan du läsa broschyren:
Tips och råd kring lönesamtalet
Logga också in på SacoLönesök med ditt medlemsnummer:
167366
(Finns också på baksidan av Psykologtidningen)
Där kan du bl a se hur lönerna ligger.

Vem får medlemsbrevet och föreningens utskick?
När föreningen skall göra utskick, t ex detta medlemsbrev, får vi aktuella medlemslistor
från förbundet centralt. Det är därför viktigt att alla loggar in på Mina Sidor på förbundets

hemsida och uppdaterar sina personuppgifter.
Var noga med att markera ”Landstinget Sörmland” som din arbetsgivare.
Till Mina Sidor

Behöver du hjälp?
Har du någon lokal facklig förtroendevald eller kontaktperson på din arbetsplats? Nedan
följer en lista på de fackliga kontaktpersoner som blivit förtroendevalda. Dem kan du
kontakta om du har några frågor, behöver fackligt stöd eller själv är intresserad av att bli
aktiv.
Förtroendevalda:
Katarina Georgsson Öppenvårdsmottagning 2, NLN
Nathaniel Hidalgo Öppenvårdsmottagning 2, NLN, styrelseledamot, lönegruppen
Rickard Salomon Öppenvårdsmottagning 3, NLN
Magnus Edström Öppenvårdsmottagning 3, NLN
Thomas Granath Psykosen, NLN
Nina Stühmeyer Barnhälsovården, NLN
Elizabeth Venegas Psykiatrisk öppenvårdsmottagning, Flen, kassör
Gunnar Levén BUP, NLN
Helena Seidl Dahlqvist Ger/Rehab KSK, ordförande
Karolina Ehnsiö Habiliteringsverksamheten, MSE
Ann-Sofi Karlsson NeuroRehab, MSE, sekreterare
Stina Ekblad Barnhälsovården, MSE (föräldraledig)
Elisabeth Burman BUP, MSE
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