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1. Föregående protokoll.  
Inga anmärkningar.  

2. Fackliga ärenden. 
a. Individärenden  

Yannick: Arbetsmiljöärende Neurorehab. Yannick har kontakt med 
skyddsombudet på arbetsplatsen. Finns även andra mindre ärenden. 

b. Löneväxling  
Man kan omsätta en del av lönen som pensionssparande vilket är fördelaktigt 
på en del sätt, mest om man har lön på över ca 40000 kr/mån. Det är avtal 
som sluts på lokal nivå. Yannick håller på att förhandla om ett sådant avtal. 

c. Bemanningsplanering BUP  
Man håller på med bemanningsplanering på BUP. Många psykologer arbetar 
deltid och bortfallet av arbetstid bemannas inte. Mycket lång väntetid till 
NEP-utredningar. Lii jobbar vidare på detta lokalt. 

3. Medlemsmöte maj/juni  
Plan att vi gör om det planerade lunchmötet 2/6 för styrelsen till ett medlemsmöte. 
Tid 12.00.14.00.  
Agenda: Informera om vår verksamhet, löner mm. Utförligare rapport om 
konferensen om specialistordningen.  

4. Rapportering från överläggningar  
Yannick och Linda har haft överläggning om löner med HR-staben VLL. HR 
behöver specifik feedback för att kunna ta ärenden vidare till rätt plats. Svårt göra 
rättvis lönerevisioner för ”enstakingar”, t.ex. ensamma psykologer på Hälsocentraler. 
Vi strävar mot större lönespridning, närmare 150 %.  

5. Enkäten om lönerevision  
Linda har sammanställt resultatet av enkäten om lönerevisionen. Vi tycker att alltför 
många inte får korrekt lönedialog och resultatsamtal trots att HR-stabens riktlinjer är 
tydliga. Yannick kommer att skicka ut sammanställningen.  

6. Kompetensgrupp/yrkessamordnare/FOU  
Linda har träffat Nils Berginström angående att psykologerna som enda (?) 
yrkesgrupp saknar yrkesutvecklare. En sådan skulle t.ex. kunna arbeta med PTP-
samordning, specialistkurser och praktiksamordning med Universitetet, assistenter, 
mm.  
Linda och Yannick ska kontakta HR-strateg Ulla Nyberg för att diskutera detta.  

7. Samtal med politiker gällande primärvården  
Bordläggs. 



8. Övriga frågor.  
Läkemedelskommittén.  
Bordläggs.


