
Minnesanteckningar psykologföreningen 140902 

Närvarande: Yannick Kercoff, Martin Lindgren, Linda Gjertsson, 
Margareta Grensjö, Helena Stenmark. 

1.A) Martin följer upp frågan om att vuxenpsykiatrin försökt 
påverka barnpsykiatrins lönesättning.  

B) Martin kontaktar HR specialist för att få mer information 
kring frågan om att lönepåslag till tjänsten som 1’e psykolog ska 
tas från lönepotten. 

2.Ulrika Schariff är positiv till att komma till årsmöte. Datum är 
satt till 25/11 11.45-14.00. Margareta bokar lokal och lunch på 
Kristallen. Yannick skickar ut en preliminär kallelse. Helena 
påminner valberedningen. Margareta påminner revisorerna. 

3.Utvecklingsdag för styrelsen den 25/11 14- 17 med efterföljande 
middag. Yannick skriver en dagordning – förslag till punkter: 
Valuator, arbetsmiljö, lönebildning, samverkansavtalet, facklig 
grundkurs - att presentera för arbetsgivaren. Diskussion kring 
avlastning i arbetet för fackligt arbete, oklart vad som gäller. 
Margareta tar upp det med Solveig Brännström, saco-ordförande. 

4.Vi vill formulera en enkät kring lönekartläggning som kan 
skickas till alla medlemmar. Linda tar reda på hur det kan göras 
via länk och utformar ett förslag. 



5.Fortsatt diskussion kring möjligheten för Universitetet att ordna 
uppdragsutbildningar. För att det ska vara attraktivt för dem 
behövs en viss mängd intresserade. Oklart i dagsläget hur många 
som går/söker spec.utbildningen i området nu. Yannick kontaktar 
Norrbotten, Västernorrland och Jämtland för att höra om intresse 
att sammarbeta i frågan. Linda undersöker vilka kurser som 
efterfrågas.  

6.Bordläggs tills vidare. 

7.Trots att en jobbannons har legat ute externt får de som söker 
internt inte förhandla om lönen. Argumentet är att man inte vill ha 
en intern konkurrens inom VLL. Vårt argument är att 
löneförhandling gäller vid ny anställning, oavsett om 
anställningen ligger inom organisationen.  

8.Kommande möten: 2/10, 4/11, 25/11- årsmöte samt 
utvecklingsdag, 9/12- konstituerande möte. 

Övrigt: 

BHV förs över till primärvården från 2015 enligt ett politiskt beslut. 
En arbetsgrupp är utsedd från länet att diskutera förändringen. 
Psykologgruppen är den största yrkesgruppen på 10 personer. 
Margareta återkommer om det uppstår fackliga frågor kring 
omorganisationen. 

Sekreterare 

Helena Stenmark


