
Protokoll från Styrelsemöte 2013 11 05 
Psykologföreningen i Västerbottens Läns Landsting !

Närvarande: Karin Edholm, Camilla Johnsson, Yannick Kercoff, Milly Marken, 
Helena Stenmark, Viktor Åström !!!

1. Föregående protokoll: Ännu inte klart; sekreteraren beklagar! !
2. Kongressen  
Yannick och Helena har varit på årets psykologkonkress men det finns inget utrymme att 
återkoppla då vårt huvudsakliga  fokus på dagens möte är planeringen inför årsmötet. 
Förhoppningsvis finns det utrymme att återkoppla litet från kongressen i samband med 
årsmötet. !
3. Lönerevisionen: Lönepåslaget har varit måttligt detta år (ca 2,3 %). !
Karin Edholm har varit på avstämningsmötet med Karin Edlund på Personalstaben:  
Karin Edholm lyfte att det är gott att man särskilt har beaktat löneutvecklingen för de 
”ensamarbetande” psykologerna inom Primärvården. Psykologerna på BUP och 
Vuxenpsykiatrin har inte haft något egentligt lönesamtal och på vissa enheter har 
lönepåslaget varit generellt snarare än differentierat.  Karin påtalade även bristerna i den 
muntliga återkopplingen av den nya lönen och att många psykologer inte har kallats till ett 
resultatsamtal. Den av psykologföreningen önskade differientieringen i länet och på 
arbetsplatserna är eftersatt. Arbetsgivaren bör återigen se över löneutvecklingen på de 
svårrekryterade tjänsterna i inlandet liksom den fortsatta snedställningen i 
löneutvecklingen mellan manliga och kvinnliga psykologer inom lanstinget. Det är önskvärt 
att styrelsemedlemmarna får tillgång till lokala lönelistor för att kunna ge service till 
medlemmarna och att fortsatt göra lokala avstämningar med den lönesättande chefen.  !!
4. Planering årsmötet !
Årsmötet kommer att äga rum tisdagen den 3 december kl 18.00.  !
Fokus för medlemsmötet kommer att vara Arbetsmiljö och vi har bjudit in landstingets 
Huvudskyddsombud Jan Sundling för en återkoppling och dialog runt nuläget med 
utgångspunkt från arbetsmiljölagen. Fint om medlemmarna kan förmedla och mejla 
punkter och frågor till oss i styrelsen med möjlighet att själva ta upp sina funderingar på 
själva mötet. !
- Yannick Kercoff skriver årsberättelsen och har redan nu skissat på inbjudan att sprida till 
medlemmarna. !
- Ewa Sandström jobbar nu på den ekononomiska berättelsen och kontaktar revisorerna. !
- Viktor Åström bokar lokal och ordnar fika till medlemmarna i Skellefteå. 
Karin Edholm och Helena Stenmark bokar lokal och ordnar fika till medlemmarna i Umeå. 
Karin ordnar med present och kaffe och Helena fixar pålägg och frukt. Brödet köps in från 
ett lokalt bageri på morgonen. !
- Yannick kontaktar Per Höglund angående uppsatserna och Camilla plockar fram mallen för 
diplomet. 
Oklart i skrivande stund hur stipendiet betalas ut varför Yannick kontaktar Ewa Sandström. 
Så snart Yannick har fått fatt i uppsatserna så sprider han dem till Styrelsen för 
genomläsning och fortsatt dialog runt vem som får ta emot årets stipendium. !



5. Arbetsgrupp: Specialisttjänster inom VLL  
 Vi hinner inte orda så mycket om detta på styrelsemötet. !
6. Fackliga ärenden !
Medlemmar har under hösten hört av sig till styrelsen gällande arbetsmiljöfrågor och 
rehabilitering: Viktigt att formulera problemen som strukturella arbetsmiljöproblem för att 
hitta rätt fokus på överläggningarna och vad Arbetsgivaren kan göra för att förekomma och 
förebygga dem. !
Fokuseringen på brukartid och tid för dokumentation och administration ger en svårlöst 
ekvation för den enskilda psykologen och den bör därför ses som ett arbetsledarproblem. !
7. Övriga Frågor !
Till våren kan det bli aktuellt att bjuda in Kerstin Twedemark till ännu ett medlemsmöte på 
temat specialistordningen. !!
Protokollet justeras som vanligt av samtliga styrelsemedlemmar som finns med på 
detta möte. !

Vid tangentbordet  !!!
Camilla Johnsson !!!!


