
Verksamhetsberättelse 2015
Psykologföreningen i Västerbottens läns landsting

Jag heter Yannick Kercoff och har varit ordförande för Psykologföreningen i Västerbottens 
läns landsting under 2015. Styrelsen har förnyats under de senaste åren och vid förra 
årsmötet fick vi in en representant även från primärvården vilket var glädjande. Vi förlorade 
Helena Stenmark, Milly Marken och Jennie Billman (Jennie har däremot fortsatt arbeta 
fackligt som VSG-representat) vid förra årsmötet och tackar dem för engagemanget.

Till styrelsen valdes vid förra årsmötet utöver jag själv Linda Gjertsson (vice ordförande), 
Margareta Grensjö (kassör), Martin Lindgren (sekreterare), Lii Ulander och Nicklas 
Degerman. Under året har tyvärr Nicklas och Lii varit tvungna att avsluta sina 
förtroendeuppdrag och vi tackar dem för det jobb de gjort för vår förening. Vi är idag 
(2015-10-31) enligt förbundets medlemsregister 154 medlemmar i vår lokala förening i 
Västerbottens läns landsting, fyra fler än förra året. 

Vi är glada att primärvården varit representerade i styrelsen då utvecklingen för vår 
profession inom just den verksamheten varit i fokus under några år, lokalt såväl som på 
nationell nivå. Att få till en livskraftig förening med bred representation som driver våra 
frågor gentemot arbetsgivaren inom respektive verksamhet är viktigt och kräver att vi 
hjälps åt. Något som är svårt i tider då resursbrist råder och våra medlemmar sliter med att 
hinna med det jobb som efterfrågas i rollen som psykolog. Idag är habiliteringscentrum, 
psykiatrin Umeå, psykiatrin Skellefteå/Södra Lappland, barnhälsovården/barnkliniken och 
ungdomshälsan representerade i styrelsen. Men vi hoppas att få in nytt blod från övriga 
verksamheter för att ersätta dem som slutat och även från andra verksamheter som 
tidigare saknat representation i styrelsen. Det jobb som våra fackligt förtroendevalda gjort 
in om sina respektive verksamheter fortsätter bära frukt. Det märks att facklig närvaro gör 
skillnad, även om det finns saker kvar att jobba med. Primärvårdspsykologerna genom 
bland andra Nicklas Degerman har jobbat för att utöka antalet psykologer inom deras 
verksamhet och det har givit visst resultat, även om det går sakta. Tyvärr ser vi att det inte 
alltid är så lätt att rekrytera psykologer till vissa tjänster, vilket förstås gör det svårare att 
motivera arbetsgivaren att utöka antalet tjänster. Detta märks framför allt utanför Umeå.

Helena Stenmark och Jennie Billman har ingått i valberedningen inför årsmötet 2015 och 
Milly Marken valdes tillsammans med Elisabeth Svedjehed till revisorer för 
verksamhetsåret 2015.

Styrelsen har sammanträtt 8 gånger under verksamhetsåret och då diskuterat 
individärenden, professionsfrågor samt planerat för gemensamma aktiviteter. 
Mötesprotokoll från dessa möten läggs ut på vår hemsida (PF Västerbotten) via förbundets 
hemsida (inloggning krävs). 

http://www.psykologforbundet.se/Om-forbundet/Facklig-Kontakt---Psykologforeningar/PF-Vasterbotten/


Den 2 juni höll vi ett medlemsmöte i Umeå. Mötet hölls i likhet med årsmötet som ett 
lunchmöte där föreningen bjöd på mat. Vi kunde också erbjuda deltagande via videolänk 
från Skellefteå, Lycksele och BUP Umedalen i Umeå. Glädjande var att vi i likhet med 
årsmötet hade en mycket god uppslutning. Linda föreläste om sitt arbete som hon gjort i 
samarbetat med Peter Westberg, rapporten ”En fungerande psykiatri”. Jag själv berättade 
om landstingets löneprocess och det verktyg (Valuator) som används för att värdera 
tjänstebefattningar och kartlägga våra löner. 

Den 2 oktober var det dags för årets rådskonferens och jag fick som representant för 
Västerbotten igen åka till Stockholm för att delta. En extra rolig tillställning eftersom 
förbundet firar 60 år i år. På rådskonferensen gjordes fyllnadsval, Anders Wahlberg 
föredrog förbundets verksamhetsår 2015, den genomförda arbetsmiljöenkäten 
presenterades (tyvärr en dyster läsning) och vi diskuterade den organisationsrapport som 
genomförts samt hur vi ska kunna stärka och stödja det fackliga arbetet på lokal nivå.

Vi fortsätter att dela ut vårt stipendium till studenter inom ramen för kommunikationskursen 
på psykologprogrammet vid Umeå Universitet. I år har vi valt att dela ut det till två 
personer, ett för ht 2014 och ett för vt 2015. Stipendiet initierades för att stärka samarbetet 
med psykologprogrammet och för att göra föreningens arbete mer känt samt främja 
psykologer att ta plats i media. Mottagare av stipendiet var för dessa terminer Anna Kask 
och Eira Ranung.

Arbetet med specialisttjänster fortsätter, men går långsamt. Vi har under året deltagit på ett 
seminarium som förbundet anordnade i Stockholm där representater från olika föreningar, 
förbundsstyrelsen och kansliet deltog. Syftet var att dela med sig av erfarenheter kring 
denna typ av arbete. Olika föreningar har kommit olika långt och det finns bra och 
inspirerande exempel som kan hjälpa oss i detta arbete inom VLL. Inom VLL tycker vi att 
man kan notera ett ökat intresse för att vidareutbilda psykologer inom ramen för 
specialistutbildningen vilket är roligt. Specifika specialisttjänster är det dock fortsatt ont om. 
Våra kollegor får tjänster där man delvis tar tillvara på den ökade kompetens som en 
specialist besitter men det är ofta individbundet och inte kopplat till en tjänst som bestå om 
personen slutar. Det är fortsatt svårt att i våra lönelistor se vilka som är specialister eller 
innehar någon forma av specialistbefattning. Vi har kontakt med förtroendevalda i vår 
region och hoppas kunna få till ett givande utbyte inom de kommande åren. Ulrika Sharifi, 
förbundsstyrelsens 2:e vice ordförande, deltog vid förra årsmötet och talade då om arbetet 
som förbundet gör på nationell nivå och det Värmlands lokalförening gör på lokal nivå.

Styrelsen mål för de gångna verksamhetsåret har fortsatt varit att erbjuda våra 
medlemmar traditionellt fackligt stöd i individärenden, samt förhandla och bevaka 
löneprocessen inom landstinget. MBL-förhandling har genomförts vid ett tillfällen till följd 
av neddragning av tjänsteutrymme för psykolog. Arbetsmiljön inom våra verksamheter är i 
allra högsta grad ett hett ämne just nu. Dialog pågår bland annat med BUP’s ledning i 
samarbete med SACO-representanter då våra medlemmar signalerat att 
arbetsförhållandena där påverkar medarbetarnas hälsa negativt och också deras 
möjligheter att ge god vård av hög kvalitet. 

Inför lönerevisionen har föreningen förhandlat med landstinget centralt för att poängtera 
viktiga delar i löneprocessen så som att alla medlemmar ska få ett lönesamtal och att de 
anvisningar som formulerats (utifrån rådande avtal) till chefer verkligen följas av alla 
verksamheter. Vi trycker hårt på att lönesamtal enligt avtalet skall genomföras med 
samtliga medlemmar och att de inte ska gå att bortprioritera. Vi noterar också att många 
tycker det är svårt att veta vad det är som bedöms i lönesättningen. Vi lyfter därför fram att 



det är viktigt att varje verksamhet har lönekriterier som är konkreta och väl kända bland 
arbetstagarna för att löneprocessen ska bli effektiv och givande. Vi kunde i år återkoppla 
svaren från den enkät vi skickade ut till våra medlemmar gällande just lönesamtalen. 80 
medlemmar hade svarat på enkäten och ca 75 procent hade erbjudits ett lönesamtal. Dock 
hade endast ca 50 procent fått genomföra ett resultatsamtal (ett samtal om utfallet av 
lönerevisionen). Lönestatistik baserad på avstämningen presenteras på vår lokala 
hemsida. Löneökningen var i år enligt lönelistorna 2,09 procent. Något sämre än 
föregående år. Vi ser att det blir svårare och svårare att rekrytera psykologer till vakanta 
tjänster i länet och detta framfördes till HR vid överläggningarna. Lönerna är i detta 
sammanhang en viktig pusselbit. Vi fortsätter också lyfta behovet av en ökad 
lönespridning. Något som tyvärr enligt årets siffror går åt fel håll. Vi har som jag berättat i 
tidigare berättelser satt upp ett mål där vi önskar en lönespridningen inom VLL för 
psykologerna på minst 150 procent (kvoten mellan 90:e och 10:e percentilen). Förra året 
låg den på 126 procent och i år på 125. En liten skillnad som kanske inte är statistiskt 
säkerställd, men vi ser tyvärr ingen utveckling i den riktning vi önskar vad gäller just 
lönespridning.

Psykologföreningen, i likhet med övriga SACO-förbund, begärde under hösten 
tvisteförhandlingar med anledning av organisationsförändringen på central nivå som 
innebar att flera VO-områden slogs ihop till ett och att en vice landstingsdirektör 
tillsammans med ny VO-chef för det nya VO-området tillsattes. Vi ansåg att man i denna 
process inte informerat och samverkat i enlighet med Samverkansavtalet och att man 
begått avtalsbrott. Ett allmänt skadestånd begärdes och efter förhandlingar så gick 
arbetsgivaren med på att betala 60 000 kronor till respektive förbund för lösandet av 
konflikten. De tillstod dock inte att man brutit mot Samverkansavtalet. Man ska även satsa 
på att utvärdera kommande processer inom ramen för samverkansavtalet och sedan 
utifrån dessa sätta in lämpliga åtgärder för att få till en bra samverkan.

Förändringar vad gäller regler för pensionssparande har gjort det intressantare med 
alternativ till bankernas IPS som tidigare gjort det möjligt att göra skatteavdrag vid 
deklarationen. Från och med 1 januari 2016 är detta inte längre möjligt. Föreningen har 
därför slutit ett lokalt avtal med arbetsgivaren som gör det möjligt att göra en så kallad 
löneväxling. Bruttolön växlas mot pension på ett fördelaktigt sätt (beroende på lönenivå). 
Ett informationsbrev har gått ut till medlemmarna gällande detta.  
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