
Datum: 20201113 

Plats: Teams 

Närvarande: 

Susanne Blom Persson 

Anna-Karin Johannesson 

Pernilla Widholm Jolgård 

Branka Djukanovic Svensson 

Anne Karin Höglund 

Martin Hålancl 

Lene  Lorentzen 

Stina Wernstedt 

Övriga närvarande: 

Anmält 

frånvarande: 

Gunilla Eliasson, valberedning, Mårten Ohlsson, ombudsman, 

Mattias Lindström, ombudsman.  

§ 107 

Styrelsemötet öppnas 

 

§ 108 

Godkännande av föredragningslistan Med tillägg av övriga frågor. 

§ 109 

Justering av protokoll Pernilla Widholm Jolgård 

§ 110 

Rapporter RS-MBL: Arbetsgivaren har återupptagit de 

veckovisa Covidrnöten som vi hade i våras. 

Vi skickar ut Lenes skrivelse om strategi för 

att hantera förflyttningar. 

Förhandlingar om kökortning är framskjutet 

till december. 

Kommunerna: Mycket av de aktiviteter som 

lades på is i våras startades upp direkt efter 

sommaren men har nu fått backa igen pga. 

covid. 

Flera kommuner i Fyrbodal har adresserat 

att de vill reglera facklig tid. Kommunal har 

sin tolkning och vi har vår. 

§ 111 

Aktuellt från ombudsmannagruppen Förberedelser pågår för kommande 

semestertvister. 



§ 114 

Nya lokalen Några saker är åtgärdade men det är 

fortsatt mycket kvar. 

Mattias drar ett ärende som belyser ett 

problem med Heroma där AG inte är 

uppmärksam på vilka uppgifter som ligger i 

systemet. Det resulterar i att det finns 

felaktigheter som kan drabba ex 

medlemmars ersättningar. 

Det är fortfarande problem med TGO 

telefonen trots tidigare åtgärder 

Ombudsmännen tar frågan vidare. 

Anne Karin informerar från 

Ordförandeträffen. 

Nationell strategi innan vi skriver på ev. 

kökortningsavtal. 

Presentation av medlemsundersökningen. 

Resultat för Västra Götaland finns i Omnia. 

§ 112 

Nationell information 

Alla uppmanas att undvika att befinna sig 

på kansliet med anledning ev. covid-smitta. 

§ 113 

Information kansliet 

Månadsrapporter finns på Omnia. Vi 

kommer att fortsätta följa upp var tredje 

månad. 

Diskussion ang. minskning av antalet 

chefsmedlemmar. 

§ 115 

Medlemsstatistik 

Regionen är inte färdig än. Ex. Nu-

sjukvården som kommer betala ut med 

decemberlönen. Samlad redovisning 

kommer i januari. 

Alla kommuner är färdiga. 

§ 116 

Årets löneöversyn 

§ 117 

Återrapportering möten med 

förtroendevalda i förvaltning 

Förvaltningsnätverket: Diskussion om 

övertid och hur det registreras. 

Många covid relaterade frågor. 



§118 

Verksamhetsplanering Vi går igenom dokumentet som vi lagt in i 

Hitta. Vi kommer att precisera målen vid 

styrelseträffen 23 nov. 

En del av inventeringen från region och 

kommuner har kommit in. 

§119 

Barnmorskefrågan Carina Deråis ersätter Anki i det nationella 

nätverket. 

Vårt lokala nätverk har nästa möte 3/12. 

Broschen är mycket uppskattad. 

Eftersom vi inte vet när och om FHM:s 

riktlinjer ändras så ställer vi in utbildningar 

och aktiviteter efter hand. 

Risktillägg/ersättning: Vi har i nuläget ingen 

information huruvida regionen tänker ge 

någon extra ersättning för arbete på 

covidavdelning annat än att det är väckt 

politiskt. 

Vi får vara beredda på att arbetet med 

covidrelaterade ärenden kommer att 

fortsätta under lång tid. 

§120 

Corona 

§121 

Rekrytering Nationellt nätverk 1/12 där Branka och 

Stina deltar. 

Syntighetsmånad november. Medlemmar 

och FV uppmanas att skicka in bilder som vi 

kan publicera i sociala medier. 

Arbetsttidsavtal SU: Diskussion om vi ska 

vara part. 

Beslut: Hela underlaget skickas ut så att alla 

kan läsa på och sedan fattar vi beslut på ett 

extra möte. 

§122 

Övriga frågor 



Stina Wernstedt 

Sekreterare 

nne Karin Höglund 

 

Kommunutbildningar nästa vecka: ansvariga 

för kommun anmäler sig för att få en länk. 

§123 

Punkter till nästa styrelsemöte Utse representanter till TCO Göteborg. 

§124 

Avslutning 

 

Ordförande 

ffki (4  
Pernilla Widholm Jolgård 

Justerare 
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