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Närvarande: Yannick Kercoff, Martin Lindgren, Linda Gjertsson, 
Helena Stenmark, Niklas Degerman. 

1.Föregående protokoll: Uppföljning av lön till 1e psykolog. Martin 
har kontaktat HR specialisten som meddelar att lön till detta inte 
ska tas från den årliga lönerevisionen. 

2.Årsmötet: Lokal- Linda kontrollerar på VLL-Linda, Helena 
kontrollerar BUPs föreläsningssal, Yannick kontaktar Solveig på 
SACO om tips. Yannick kontaktar Ulrika Scharifi för 
reseplanering. En första kallelse är skickad med datum för 
årsmötet. Uppmaning om att sprida informationen. 

3.Utvecklingsdag: Programförslaget antas. Fundera på val av 
restaurang på kvällen. 

4.Kartläggning av lönerevisionen, rapport från möte där Linda och 
Yannick deltog: Man försöker inom landstinget utforma ett 
årshjul för löneprocessen så att den inte förskjuts i tid. 
Lönekartläggningen i år hade fokus på könsskillnader i 
lönesättningen.  

Inom HR-staben finns en tydlig kunskap om lönesamtalet som 
man försöker föra ut till cheferna. Oklart om det är påslag eller 
slutlön som ska relateras till prestationen. Det relevanta enligt 
vår åsikt är att det är påslaget som ska relateras till prestation.  



Ett problem när tjänster inte utannonseras och personer inte får 
löneförhandla är att de blir snedfördelade i lön. Efterföljande 
justering görs ofta via lönepotten, vilket missgynnar gruppen. 

Befattningsvärderingen behöver diskuteras för att vi ska kunna 
få upp löner och få en rimligare lönespridning. En diskussion om 
behov av andra typer av tjänster kom upp i mötet, vilket är till 
fördel för vårt vidare arbete med specialisttjänster.  

Yannick hör med Linda (som hunnit gå) om hur löneenkäten kan 
skickas digitalt. 

5.Inget nytt kring specialisttjänster/utbildning. 

6.En skrivelse från primärvårdspsykologer är skickad till 
landstingsledningen om behov av fler psykologer i primärvården. 
Behovet är stort, det finns inte resurser att utföra det arbete som 
man är ålagd att göra enligt psykologerna. V-botten är sämst i 
Sverige på att erbjuda KBT-behandling i primärvården. De 
ekonomiska styrmedlen ger bekymmersamma konsekvenser. För 
oss är det viktigt att både föra fram de ekonomiska vinsterna med 
att anställa fler psykologer men också de viktiga 
arbetsmiljöaspekterna. Samtal med landstingspolitikerna bör 
planeras det närmsta året.  

7.Rapport från enskilda ärenden. Jenny Wahlbäck kan kontaktas på 
psykologförbundets kansli som ansvarar för stöd till bl.a. norra 
regionen. 



8.Nästa fredag hålls ett möte i landstingshuset, 
Västerbottensrummet kl. 10-12 för alla fackliga förtroendemän 
gällande hur facklig tid kan användas och registreras. HR staben 
informerar. Tillfälle för samtal kring avtal och riktlinjer. Yannick 
kommer att delta. 

Sekreterare/ Helena Stenmark


