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1) Föregående protokoll.  

Linda har pratat med Kerstin Tvedmark kring specialistutbildning, önskar att vi tar 
upp det vid nästa möte igen. Önskan om specialistkurser är stor. Det finns skäl att 
återkomma till frågan om kontakt med universitetet. 

Lönerna är färdiga. Vi bör göra en översikt av hur lönesamtalen har skötts. 

2) Årsmöte  18/11 kl 12-14. Önskemål om att be Ulrika Schariff komma och fortsätta 
temat om specialistutbildningen. Helena ber Yannick att kontakta Ulrika. Margareta 
bokar lokalen i barnhuset. 

3) Fackliga ärenden: 

Lönesamtal har endast genomförts för hälften av medlemmarna på vuxenpsykiatrin 
i Skellefteå och inte för någon i Lycksele. Inom högsta staben är det tydligt att 
lönesamtal ska utföras.  Är det utbildning till vissa chefer som inte fungerar? Stöd 
kan kanske tas från Karin Edlund i staben. 

Lönetillägg för 1’e psykolog uppges av arbetsgivaren ska tas från lönepotten. Vi 
uppfattar det märkligt. Hur tar vi reda på vad som är förhandlat? Inget är 
förhandlat om detta för i år. En person att kontakta är Karin Edholm som nog är 
insatt i vad som förhandlats. Martin svarar den frågande att kontakta Karin Edholm 
om besked önskas före sommaren och att återkoppla det till Martin. 

Anställningsförfarande av PTP har varit otydligt, vad som kan lovas angående 
fortsatt anställning om det har stått PTP/Leg. Psykolog i annonsen. Vi bör sträva 
efter att annonseringen är preciserad till PTP eller leg. Så att den fasta tjänsten 
lyses ut igen. 

Det framkommer att man från ledningen inom vuxenpsykiatrin i Skellefteå försökt 
påverka barnpsykiatrins lönesättning . Martin hör med de medlemmar det gäller om 
de vill gå vidare med frågan. Vi bör följa frågan principiellt. 

Linda och Jenny arbetar med många rekryteringsfrågor. Det arbetet har gett gott 
utfall men kräver  mycket arbete.  Arbetsgivaren är positiv till deras medverkan. 

Martin nämner att han inte kallas till rekryteringsintervjuer trots att han står som 
kontaktperson i annonsen.  



4) a) Skrivelsen från Skellefteås primärvårdspsykologer diskuteras. Styrelsen har inga 
fler synpunkter än det som Yannick lämnat. 

b) Bordläggs till nästa möte 

5) Till nästa möte:  

Uppvaktning av politiker angående primärvårdspsykologer. 

Hur ska vi använda pengarna vi har till förfogande? 

Specialistutbildning, se punkt 1. 

Sekreterare  Helena Stenmark


