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Verksamhetsberä,else	  2013	  
Psykologföreningen	  i	  Västerbo,ens	  läns	  lands<ng	  !!!
Jag	  heter	  Yannick	  Kercoff	  och	  valdes	  <ll	  ordförande	  vid	  föregående	  årsmöte.	  Jag	  
eEerträdde	  Per	  Höglund	  som	  <llsammans	  med	  övriga	  ledamöter	  gjort	  en	  stor	  insats	  
när	  det	  gäller	  a,	  föra	  förbundets	  och	  medlemmarnas	  talan	  på	  lokal	  nivå.	  Fackligt	  
arbetet	  och	  ordförandeskap	  är	  ny,	  för	  mig,	  men	  <llsammans	  med	  andra	  ledamöter	  i	  
styrelsen,	  som	  har	  gedigen	  erfarenhet	  och	  kunskap,	  har	  ambi<onen	  varit	  a,	  hålla	  vår	  
förening	  vid	  liv	  och	  arbeta	  för	  a,	  förbundets	  medlemmar	  ska	  ha	  en	  livskraEig	  facklig	  
verksamhet	  på	  lokal	  nivå.	  	  !
Till	  styrelsen	  valdes	  vid	  förra	  årsmötet	  utöver	  jag	  själv	  Karin	  Edholm	  (vice	  
ordförande),	  Ewa	  Sandström	  (kassör),	  Camilla	  Johnsson	  (sekreterare),	  Helena	  
Stenmark,	  Margareta	  Grensjö	  och	  Milly	  Marken.	  Vår	  förening	  har	  enligt	  förbundets	  
medlemsregister	  idag	  149	  medlemmar	  (2013-‐11-‐07)	  som	  jobbar	  inom	  olika	  
verksamheter	  i	  lands<nget.	  Vi	  har	  haE	  som	  mål	  a,	  få	  en	  så	  god	  representa<on	  i	  
styrelsen	  som	  möjligt	  u<från	  de,a	  faktum.	  Under	  året	  som	  gå,	  komple,erades	  
därför	  styrelsen	  med	  tre	  nya	  ledamöter,	  Viktor	  Åström,	  Linda	  Gjertsson	  och	  Jennie	  
Billman,	  vilket	  gör	  a,	  vi	  idag	  kan	  säga	  a,	  vi	  delvis	  lyckats	  eEersom	  vissa	  av	  
verksamheterna	  som	  i	  perioder	  <digare	  saknat	  representa<on	  nu	  inte	  gör	  det.	  Idag	  är	  
Barn-‐	  och	  ungdomspsykiatrin,	  Habiliteringscentrum,	  Psykiatrin	  Umeå,	  Psykiatrin	  
SkelleEeå/Södra	  Lappland,	  Barnhälsovården/Barnkliniken	  och	  Ungdomshälsan/
Primärvården	  representerade.	  Man	  skulle	  önska	  a,	  våra	  medlemmar	  som	  jobbar	  på	  
hälsocentralerna	  i	  länets	  olika	  kommuner	  och	  psykologerna	  inom	  den	  soma<ska	  
vården	  även	  de	  hade	  egna	  representanter	  i	  styrelsen.	  På	  så	  vis	  skulle	  allas	  intressen	  
och	  situa<on	  bä,re	  kunna	  lyEas	  gentemot	  vår	  arbetsgivare.	  E,	  mål	  som	  vi	  
förhoppningsvis	  kan	  bära	  med	  oss	  i	  vår	  förenings	  fortsa,a	  arbete.	  Utöver	  ovan	  
nämnda	  styrelseledamöter	  har	  Per	  Höglund	  och	  Nils	  Berginström	  ingå,	  i	  
valberedningen	  och	  Margareta	  Grensjö	  och	  Elisabeth	  Svedjehed	  valdes	  <ll	  revisorer	  
för	  verksamhetsåret	  2013.	  !
Styrelsen	  har	  sammanträ,	  9	  gånger	  under	  verksamhetsåret	  och	  då	  diskuterat	  
individärenden	  samt	  planerat	  för	  gemensamma	  ak<viteter.	  Mötesprotokoll	  från	  
dessa	  möten	  läggs	  ut	  på	  vår	  hemsida.	  	  !
Vi	  har	  ordnat	  e,	  medlemsmöte	  <ll	  vilket	  vi	  bjöd	  in	  Kris<na	  Taylor	  från	  E<krådet.	  Hon	  
berä,ade	  om	  deras	  uppdrag	  och	  arbete.	  Mötet	  hölls	  i	  Umeå	  med	  möjlighet	  a,	  delta	  
via	  videolänk	  från	  SkelleEeå	  och	  Lycksele.	  !
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Jag	  och	  Helena	  Stenmark	  <llsammans	  med	  Amir	  Siasis	  från	  Umeå	  kommuns	  
psykologförening	  och	  Anders	  Ölund	  som	  studeranderepresentant	  åkte	  i	  oktober	  <ll	  
Lidingö	  på	  Psykologförbundets	  kongress	  för	  a,	  representera	  Västerbo,en.	  På	  
kongressen	  valdes	  bland	  annat	  en	  ny	  förbundsordförande,	  SkelleEeås	  Anders	  
Wahlberg.	  !
Vi	  har	  haE	  som	  mål	  a,	  fortsä,a	  arbetet	  mot	  e,	  kompetensråd	  inom	  lands<nget	  och	  
a,	  samverka	  med	  andra	  psykologföreningar	  i	  regionen,	  något	  som	  inle,s	  av	  
föregående	  styrelse.	  Tyvärr	  har	  vi	  inte	  kunnat	  jobba	  så	  ak<vt	  som	  vi	  kanske	  skulle	  ha	  
önskat	  med	  de,a,	  men	  har	  mot	  slutet	  av	  året	  haE	  kontakt	  med	  Jämtlands	  läns	  
lands<ngs	  förening	  för	  a,	  diskuterar	  arbetet	  med	  a,	  få	  <ll	  specialis,jänster	  inom	  
respek<ve	  lands<ng.	  Föreningen	  i	  Värmland	  har	  under	  det	  gångna	  året	  lyckats	  med	  
just	  de,a	  och	  undertecknad	  har	  diskuterat	  möjligheten	  a,	  få	  ta	  dela	  av	  deras	  arbete	  
för	  a,	  kunna	  uppnå	  samma	  resultat	  inom	  VLL.	  Förhoppningsvis	  kan	  e,	  sådant	  möte	  
bli	  av	  inom	  kort.	  !
Det	  s<pendium	  som	  ini<erades	  av	  föreningen	  för	  två	  år	  sedan	  för	  a,	  stärka	  
samarbetet	  med	  psykologstudenterna	  och	  för	  a,	  värva	  nya	  medlemmar	  delas	  ut	  igen	  
de,a	  år.	  Studenterna	  på	  termin	  6	  skriver	  som	  en	  del	  av	  sin	  utbildningen	  en	  
deba,ar<kel	  kring	  e,	  aktuellt	  område.	  Styrelsen	  väljer	  ut	  en	  av	  dessa	  och	  delar	  vid	  
årsmötet	  ut	  s<pendiet	  <ll	  förfa,aren.	  	  !
Styrelsen	  mål	  för	  de	  gångna	  verksamhetsåret	  har	  även	  varit	  a,	  erbjuda	  våra	  
medlemmar	  tradi<onellt	  fackligt	  stöd	  i	  individärenden,	  samt	  förhandla	  och	  bevaka	  
löneprocessen	  inom	  lands<nget.	  Vi	  har	  i	  början	  av	  året	  förhandlat	  med	  arbetsgivaren	  
centralt	  inför	  lönerevisionen	  och	  sedan	  också	  framfört	  synpunkter	  vid	  avstämningen	  i	  
oktober.	  Lönesta<s<k	  baserad	  på	  avstämningen	  presenteras	  på	  vår	  lokala	  hemsida.	  Vi	  
har	  vidare	  under	  året	  jobbat	  för	  a,	  vuxenpsykiatrin	  i	  Umeå	  skall	  involvera	  fackliga	  
representanter	  vid	  rekrytering	  av	  nya	  psykologer.	  Kri<k	  har	  framförts	  kring	  denna	  
process	  och	  e,	  brev	  skickades	  <ll	  verksamhetschefen	  för	  a,	  påtala	  denna	  brist.	  I	  
svaret	  från	  densamma	  utlovades	  bä,ring	  vad	  gäller	  facklig	  medverkan	  vid	  
rekrytering.	  Något	  som	  också	  blir	  lä,are	  nu	  när	  det	  finns	  fackliga	  representanter	  
inom	  verksamheten.	  Brister	  inom	  vuxenpsykiatrin	  i	  SkelleEeå	  vad	  gäller	  uteblivna	  
lönesamtal,	  bristande	  individualisering	  vid	  lönerevision	  och	  uteblivna	  resultatsamtal	  
har	  påtalats	  för	  arbetsgivaren	  centralt	  vid	  avstämning	  och	  senare	  också	  genom	  brev	  
<ll	  den	  nya	  verksamhetschefen.	  Två	  representanter	  från	  styrelsen	  bjöds	  in	  a,	  träffa	  
verksamhetschefen	  och	  medicinsk	  ledningsansvarig	  vid	  kliniken.	  Mötet	  var	  givande	  
och	  man	  lovade	  från	  arbetsgivarens	  sida	  a,	  ta	  fram	  en	  tydligare	  <dsplan	  för	  nästa	  års	  
revision	  och	  även	  <llsammans	  med	  psykologgruppen	  välja	  ut	  lönekriterier	  ur	  Valuator	  
som	  kan	  användas	  vid	  kommande	  lönesamtal.	  A,	  lönesamtal	  skall	  genomföras	  med	  
samtliga	  individer	  är	  en	  självklarhet	  som	  vi	  får	  bevaka	  under	  nästa	  års	  revision.	  !
Avslutningsvis	  tycker	  vi	  oss	  märka	  a,	  antalet	  ärenden	  där	  medlemmar	  hör	  av	  sig	  med	  
klagomål	  och	  funderingar	  gällande	  arbetsmiljö	  har	  ökat.	  Något	  som	  också	  tycks	  vara	  
en	  trend	  på	  na<onell	  nivå,	  vilket	  uppmärksammades	  på	  årets	  kongress.	  I	  samband	  
med	  årsmöte	  bjuder	  vi	  därför	  in	  lands<ngets	  huvudskyddsombud	  Jan	  Sundling	  för	  a,	  
prata	  om	  arbetsmiljölagen	  och	  vår	  möjlighet	  a,	  påverka	  arbetssitua<onen.	  !
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2013-‐11-‐05	  !!!
__________________________________	   _________________________________	  
Yannick	  Kercoff	   	   	   	   Karin	  Edholm	   	   	  
Ordförande	   	   	   	   	   Vice	  ordförande	  !!!!
__________________________________	   _________________________________	  
Ewa	  Sandström	   	   	   	   Camilla	  Johnsson	  
Kassör	   	   	   	   	   	   Sekreterare	  
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