
Avdelning Dalarna 
Årsredovisning 2020-21



Digitalt årsmöte 2020. 
Ny erfarenhet.



Efter det digitala årsmötet 
träffades den nya styrelsen för två 
dagars verksamhetsplanering.

Då ska hela kommande år 
planeras, med möten och 
utbildningar. Hur lätt var det? 



både





Under verksamhetsplaneringen 
deltog vi styrelsen på en digital 
webbkonferens om en önskvärd 
lönestruktur,
Den anordnades av Vårdförbundet, 
SKR och Sobona. Arbetsgivarparten 
och arbetstagarparter från landets 21 
regioner närvarade. Dalarna hade 25 
lokala förtroendevalda på plats samt 
lika många tjänstemän från vår 
Region.
Välbehövligt att alla parter får höra 
samma saker om vårt löneavtal i 
HÖK19.



Undran från medlemmar
-Hur jobbar ni lokalt med 

att få till lönerna?



Vi utbildar och pratar med våra förtroendevalda.



Vi utbildar och pratar med våra chefsmedlemmar



Vi försöker påverka politiker



Vi, eller våra medlemmar pratar med media.



När vi lyckas brukar det bli bra!!



När vi lyckas brukar det bli bra!!

Nya kollektivavtal istället för ensidiga tillägg där folk måste jaga nätter. 



När vi lyckas brukar det bli bra!!

Nytt samverkansavtal som ska säkerställa att alla arbetsplatser har samverkan och hur det ska utföras.



Undran från medlemmar

-Hur jobbar vårdförbundet 
lokalt med att förbättra 

arbetsmiljön?



Grundutbildning för nya 
förtroendevalda okt 2020 
reducerat antal deltagare. 

Våra förtroendevalda är 
vår viktigaste länk i det 
fackliga arbetet ut till 
medlemmar.

Vi utbildar nya skyddsombud/förtroendevalda.



Att tanka på 
kunskapsbanken är 
viktigt. 

Även möjligheterna att 
träffa andra inom yrket 
och ha givande 
diskussioner ger mycket 
utbyte.

Vi håller fortbildning för förtroendevalda



De så kallade MBA 
grupperna träffas 1 dag i 
månaden för att vi 
fackliga ska få 
information och kunna 
lyfta fram åsikter på 

organisationen.

Vi deltar i samverkansmöten med regionen

MBA HS – vi har 4 platser



Anmälningar till 
arbetsmiljöverket 6.6a

Här en bild från ambulansen i 

Mora som tvingades lasta ur 

och i patienter utomhus mitt i 

vintern.

Ärendet är nu löst.

Vi deltar och stöttar i arbetsmiljöåtgärder



Under pandemin har det 
varit svårare än någonsin 
att träffas. Vi har fått göra 
det bästa av situationen.

När det uppstår kris på avdelningar deltar vi på 
möten med medlemmar och förtroendevalda.



Jelena är vårat regionala 
skyddsombud.

Även på de privata arbetsplatserna har vi 
möjlighet att påverka.



Vi har regelbundna digitala möten som är öppna 
för alla förtroendevalda att delta i.



Vi använder oss av media



Vi får hjälp 
med att utbilda 
oss i styrelsen



Undran från medlemmar

-Hur kan vi öka och bibehålla 
kompetensen inom våra yrken.



Svaret finns delvis i HÖK19.



I Dalarna har vi påbörjat 
diskussioner om 

kompetensutveckling, 
tillsammans med arbetsgivarna.

Tack vare att det står i vårat 
centrala kollektivavtal 



Undran från medlemmar

-Rekytering av legitimerade 
biomedicinska analytiker.



Vi har ett gott samarbete med 
skolorna.



Fråga från medlemmar
-Vad gör ni för de olika yrkesgrupperna?

Olika saker lokalt, 
men mycket 

centralt.



Undran från medlemmar
-Lönesituationen hos vissa 

”vubbade” grupper.
-Vad gör ni åt att vissa har dålig lön 

trots vidareutbildning?

Kort och gott, vi ser allt!!



Ibland blir vi 
trötta, på både 

problem och 
varandra.



Vi kämpar på!
Tveka inte att höra av er till oss.

Hoppas vi ses snart!


