
FS 

Protokoll fört vid förbundsstyrelsens sammanträde 
2018-03-23 

 

Närvarande: 

Förbundsstyrelsen: 

 Anders Wahlberg (ordförande) 
Ulrika Sharifi (1:e vice ordförande)  
Elinor Schad (2:e vice ordförande)  

 Magnus Rydén (ledamot) (deltar via telefon och Skype) 
 Maria Nermark (ledamot) 
 Tove Gelin (ledamot) 

Sara Renström (ledamot) (deltar via Skype) 
Björn Hedquist (ledamot)  
Martina Holmbom (ledamot)  

 Emma Henning (studerandeledamot)  
Oskar Lorentzi Wall (studerandeledamot)  

 Susanne Berman (personalrepresentant) 

Kansliet: 

 Ulrika Edwinson (förbundsdirektör) 
 Mahlin Lenerius (förbundssekreterare) (ej punkt 9) 
 Anna Härenvik (kommunikationsansvarig) (ej punkt 9) 

Nils Erik Solberg (förbundsjurist) (ej punkt 9) 
 Maria Enggren Zavisic (utredare) (punkt 14b-c) 
 Martin Björklind (professionsstrateg) (punkterna 14c-d, 17, 19-24) 

Ulrika Eskner Skoger (central studierektor) (punkt 14b) 
 

Adjungerad: 
 Kristina Taylor (punkterna 21-22, delar av 23) 
 

1. Sammanträdets öppnande 

Anders Wahlberg förklarade mötet öppnat. 

 

2. Justeringspersoner 

Anders Wahlberg föredrog. 
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Förbundsstyrelsen beslutade 

att Oskar Lorentzi Wall och Emma Henning utsågs att jämte ordföranden justera 
protokollet 

 

3. Fastställande av dagordning 

Anders Wahlberg föredrog. 

 

Förbundsstyrelsen beslutade 

att godkänna föredragningslistan  

  

4. Genomgång av föregående protokoll 

Styrelsen gick igenom protokollen från styrelsens ordinarie sammanträde 2018-02-01—02 
och förmöte via Skype 2018-02-21.  

 

Förbundsstyrelsen beslutade 

att lägga protokollen till handlingarna 

 

5. Meddelanden 

Meddelanden redovisas på varje förbundsstyrelsemöte och redovisar det som 
förbundsstyrelsen har gjort externt mellan förbundsstyrelsemötena. 

Se bilaga 1. 

 

Följande tillägg gjordes till meddelandepunkten:  

22/3 Akademikeralliansen, Ulrika Sharifi 

 

Förbundsstyrelsen beslutade 

att med tillägget ovan godkänna rapporten 
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6. Rapport från FS kontakt med nationella föreningar 

Förbundsstyrelsen har utsett kontaktpersoner till förbundets nationella föreningar. Under 
punkten redovisas styrelsens kontakter med dessa. 

Följande redovisades: 

Elinor Schad har haft kontakt med Psifos kring deras kvalitetsdokument. Planen är att 
lanserad den efter lite språkjusteringar. 

Maria Nermark har haft kontakt med Geropsykologerna som har stort fokus på en stor 
konferens i höst och därför inte så mycket verksamhet i övrigt. 

 

Förbundsstyrelsen beslutade 

att godkänna rapporterna 

 

7. Rapport från förhandlingsdelegationen 

Ulrika Sharifi föredrog. Förhandlingsdelegationen har fått en grundlig redovisning av 
resultatet från 2017 års löneenkät. 

En viktig fråga som delegationen har identifierat är att förbundet behöver hitta sätt att 
möjliggöra att frågorna/politiken kan drivas lokalt. 

Delegationen träffas nästa gång den 20 maj.  

 

Förbundsstyrelsen beslutade 

att godkänna rapporten 

 

8. Ordförandebeslut 

Inga ordförandebeslut har fattats under perioden 

 

9. Personalrapport 

Ulrika Edwinsson föredrog. 
 
 
Förbundsstyrelsen beslutade 

att godkänna rapporten 
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10. Bokslut 2017 

Ulrika Edwinson föredrog. Resultatet för 2017 ligger i linje med vad som var förväntat. 
Styrelsen gick igenom årsbokslutet. 

 

Förbundsstyrelsen beslutade 

att fastställa årsbokslutet 2017 

 

11. Verksamhetsavstämning 

Ulrika Edwinson föredrog verksamhetsläget och pågående projekt, tex arbetet med 
GDPR, upphandling av nytt medlemssystem och planerad fastighetsrenovering. 
 
Det finns ett investeringsbehov i den fastighet (Lagern 8) som Psykologförbundet äger 
tillsammans med Skolledarförbundet, Fysioterapeuterna och Farmaceuterna. 
Psykologförbundet äger 23,8 %. Investeringarna berör bl a ventilation, brandsäkerhet, fukt 
och allmän upprustning. Beräknade kostnader för de åtgärdsbehov som framkommit är ca 
25 000 000 kr att fördelas mellan de fyra ägarna. Det finns framöver ett behov av att 
förvalta fastigheten på ett ändamålsenligt sätt, vilket föranlett behov av att analysera 
konsekvenserna av att lägga fastigheten i ett fastighetsbolag. 

Stora krav kommer ställas på ett medlemssystem utifrån GDPR. Det medlemssystem som 
Psykologförbundet har kan idag inte möta behoven. Upphandlingsprocess pågår 
tillsammans med andra Sacoförbund inför köp av ett nytt medlemssystem som kan 
tillgodose såväl GDPR-krav som andra krav i verksamheten. Inköp av nytt medlemssystem 
kommer enligt befintliga offerter kosta ca 1 000 000 kr/förbund i inköp samt årliga 
licenskostnader mm.  

 

Nils Erik Solberg informerade om stridsåtgärdsutredningens arbete mot bakgrund av 
arbetskonflikten i Göteborgs hamn och om hur utredningen kan komma att påverka de 
fackliga organisationernas ställning. 

 
 

Förbundsstyrelsen beslutade 

att godkänna kostnadsnivån för investeringar i fastigheten och ge förbundsdirektören i 
uppdrag att löpande rapportera utvecklingen i projektet, både vad gäller kostnadsnivån och 
diskussionerna som förs gällande konsekvenserna av att bilda fastighetsbolag 

att ge förbundsdirektören i uppdrag att återkomma till FS med förslag på finansiering  

att ge förbundsdirektören i uppdrag att i samråd med andra inblandade Sacoförbund att 
besluta om inköp av nytt medlemssystem  

att i övrigt godkänna rapporten 
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12. Rapport från löneenkät 2017 

Linda Solberg redovisade resultatet från 2017 års löneenkät och styrelsen fick möjlighet att 
ställa frågor.  
 
 
Förbundsstyrelsen beslutade 

att godkänna rapporten 

 
 
13. Psykologföretagarna - medlemsundersökning 
 
Behandlas under punkten 14a. 

 

14. Dagordning till rådskonferensen 

Mahlin Lenerius föredrog för planeringen av rådskonferensen 26 maj 2018. Mötet kommer 
att vara på Quality Hotel Globen. Kallelse skickas ut den 26 april (60 dagar innan mötet). 
Förutom att kalla deltagare i enlighet med stadgarna kommer en inbjudan att skickas ut till 
ordföranden för psykologföreningarna. På föredragningslistan kommer förutom formalia- 
och valfrågor samt verksamhetsrapportering även frågan om psykologförbundet i framtiden att 
initieras. 

 

Förbundsstyrelsen beslutade 
 
att godkänna dagordningen 

 

 

14a) Psykologföretagarna 

Mahlin Lenerius och Anna Härenvik föredrog.  

2016 beslutade kongressen att förbundsstyrelsen ska utreda om 
Psykologföretagarna kan uppstå som bolag eller liknande för att tillgodose 
målgruppens behov. Frågan behandlades på 2017 års rådskonferens där styrelsen 
bland annat föreslog att frågan om bolagisering skulle utredas och redovisas på 
rådskonferensen 2018. En undersökning är genomförd vars resultat gett goda 
insikter i hur det fortsatta arbetet mot målgruppen företagare kan utvecklas.  

Skatterättsliga avgöranden under senare år innebär också att påverkansarbete typiskt sett är 
en uppgift för Förbundet, och att ett eventuellt bolag behöver vara ett rent servicebolag för 
att överensstämma med skattelagstiftningen.  
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I intervjuer med medlemmar inom ramen för genomförd undersökning, framkom det även 
att bolagsformen inte hade någon avgörande betydelse för medlemskapet. Flera ansåg att 
Psykologföretagarna får en viss draghjälp av Psykologförbundet beträffande trovärdighet 
och seriositet. 

 
 
Förbundsstyrelsen beslutade 
 
att inte omvandla Psykologföretagarna till ett bolag 

att förbundsstyrelsen knyter till sig en rådgivande grupp i företagarfrågor 

att till rådgivande grupp utse följande personer: 

 

Anders Wahlberg (sammankallande) 

Björn Hedquist 

Anne Grefberg 

David Edfeldt 

Gabriella Grusell 

Alexandra Arnberg 

 

att ge förbundsdirektören i uppdrag att bereda ett förslag till kongressen om att ett 
företagarråd inrättas 

att redovisa resultatet av undersökning och styrelsens beslut i frågan på Rådskonferensen 
26 maj 2018 

 

 

14b) Vidmakthållandeordning 

Anders Wahlberg föredrog och gav information om läget avseende vidmakthållande. Ett 
reviderat förslag från specialistrådet skickas ut på remiss efter 10 april till förbundets 
föreningar och råd. Beslut i frågan fattas på FS förmöte den 25 april. Frågan kommer att 
rapporteras på rådskonferensen den 26 maj 2018. 

 

Förbundsstyrelsen beslutade 
 
att godkänna rapporten 
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14c) Psykoterapi/psykologisk behandling 

Martin Björklind föredrog för den reviderade handlingen efter styrelsens synpunkter vid sitt 
februarisammanträde. Styrelsen diskuterade den nya versionen och gav sina synpunkter. 

 

Förbundsstyrelsen beslutade 

att revidera ”Vad är psykologisk behandling och vad är psykoterapi?” utifrån styrelsens 
förslag till justeringar  

samt 

att reviderad handling redovisas på styrelsens förmöte den 25 april. 

 

 

 

14d) Psykologförbundet i framtiden 

Ulrika Edwinson föredrog. Psykologers kompetens är i fokus inom olika delar av samhället. 
Psykologförbundet har en viktig roll i att stärka den diskussionen, vara samtalspartner både 
internt och externt och på olika sätt bidra i debatten. Det ska fortsätta vara självklart att 
Psykologförbundet kan psykologers frågor bäst. Vi behöver också ta reda på hur 
medlemmarna i förbundet upplever förbundet och den service och det stöd vi erbjuder. 
Förbundet, liksom hela samhället, står inför en omfattande digitaliseringsprocess och det 
kommer innebära att vi med hjälp av nya plattformar kan arbeta med service, 
kommunikation och delaktighet.  

Vi har tidigare konstaterat att Psykologförbundet behöver göra ett varumärkesarbete och ta 
fram en budskapsplattform som är relevant för de förutsättningar som gäller idag och 
framöver. Den behöver i sin tur ligga till grund för målpropositionen till nästa kongress 
våren 2020. Det är således hög tid att sätta igång med processen.  

Rådskonferensen i maj föreslås bli ett första tillfälle då hela organisationen involveras. 
Kansliet förbereder nu en medlemsundersökning tillsammans med Sifo. Resultatet av 
undersökningen kommer redovisas på Rådskonferensen. Rådskonferensen gör sedan en 
”invärldsanalys” och den kommer kompletteras med en omvärldsanalys. Arbetet kommer 
ske med hjälp av extern konsult.  

 

Förbundsstyrelsen beslutade 
 
att godkänna förslag på planering och hantering av frågan 

 

15. Mötesupplägg rådskonferens 26 maj 2018 

Mahlin Lenerius föredrog.  
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Förbundsstyrelsen beslutade 

att godkänna förslaget till mötesupplägg och tidplan 

 

16. Valberedning till IHPU och Psykologiguiden 

Mahlin Lenerius föredrog. Det är förbundsstyrelsen som utser vilka ledamöter i styrelsen 
som ska bereda val till förbundens bolagsstyrelser.  

Förbundet har två bolag, IHPU psykologiutbildarna AB samt Psykologiguiden. Det är på 
bolagens årsstämmor som bolagsstyrelserna i respektive bolag utses.  

 

Förbundsstyrelsen beslutade 

att utse Magnus Rydén och Martina Holmbom till valberedning för bolagen 

att valberedningen presenterar sina förslag på förbundsstyrelsens majsammanträde 

 
 

17. Specialistordning och specialiststrategi 

Martin Björklind föredrog. På förbundsstyrelsens sammanträde i februari 2018 diskuterades 
förslaget om specialiststrategi och dess koppling till en specialistordning. Anledningen var 
att separera sakupplysning från mer politiskt styrd ambition med specialistutbildningen.  

Styrelsen diskuterade de reviderade dokumenten och diskuterade särskilt avsnittet om PLA. 
Dokumentet bör heta ”Budskapsplattform för specialistpsykolog”.  

 

Det är viktigt att det i handlingen framgår varför styrelsen valt strategi inom det kliniska 
området. 

 

Förbundsstyrelsen beslutade 

att godkänna texten i ”budskapsplattformen” men återremittera de avsnitt som berör PLA 
och specialist till förbundsdirektören 

att reviderad handling redovisas på FS förmöte 25 april 2018 

att med föreslagna justeringar godkänna intentionerna i texten ”Sveriges Psykologförbunds 
specialiststrategi” 
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18. Utvärdering – ersättningar för förtroendevalda 2018 

Mahlin Lenerius föredrog. Styrelsens ledamöter har besvarat ett antal frågor om 
ersättningssystemet. Styrelsen anser att en extern part bör utreda och föreslå kongressen 
nivåer och principer för ersättning till förbundsstyrelsen. 

 

Förbundsstyrelsen beslutade 

att frågan diskuteras i förbundsstyrelsen på septembersammanträdet för att formulera och 
förtydliga nuvarande principer samt de utmaningar som styrelsen ser 

att efter det uppdra till valberedningen att utreda ersättningssystem och nivåer för 
förtroendevalda 

 

19. Påverkansområden 2018 

Ulrika Edwinson föredrog för bakgrunden och var i processen vi befinner oss. 

2018 är det valår och vid tidigare sammanträden med Förbundsstyrelsen har det tagits upp 
områden som ska vara prioriterade i de budskap som förbundet vill föra fram under hela 
2018, både innan och efter valet.  

Dessa tre områden är tre viktiga samhällspolitiskt där vi menar att det finns ett 
misslyckande. Kommunikationen kring dessa områden ska rikta sig utåt mot beslutsfattare 
och i vissa fall även allmänhet. Den ska även rikta sig inåt och inkludera så många 
medlemmar som möjligt vilket gjort att vi beslutat om teman inom klinisk, pedagogisk och 
arbets- & organisation.  

Målet med satsningen är att nå så många som möjligt med vårt budskap och att så många 
som möjligt ska förmedla samma budskap både centralt och lokalt i möten, seminarier och 
debattartiklar. För att åstadkomma detta krävs att förtroendevalda och tjänstemän får ett 
bra underlag med hänvisningar till fakta och bra argument.  

 

Förbundsstyrelsen beslutade 

att godkänna rapporten 

 

 

20. Principer för att ge rekommendationer 

Ulrika Edwinson föredrog för förslaget hur förbundet kan arbeta med att ta fram 
rekommendationer och vägledningar i olika frågor. Det finns en 
gränsdragningsproblematik beroende på sakområde en vägledning eller rekommendation 
ges.  
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Förbundet bör till exempel inte ge rekommendationer som rör andra grupper och 
områden. Ett framtagande av riktlinjer för hur förbundet ger rekommendationer bör vara 
kort, stödjande och flexibelt. 

En princip kring vägledningsdokument och rekommendationer kan vara att de kan ges om 
det finns kontinuerlig kunskap på kansliet eller inom förbundets råd för att upprätthålla 
korrekt och aktuell information. 

I övrigt kan föreningar etc ta fram mer specifika dokument. 

 

Förbundsstyrelsen beslutade 

att återremittera frågan till förbundsdirektören att bereda till styrelsen i september 

 

 

21. Etikrådets arbetsinstruktion 

Anders Wahlberg föredrog. Kristina Taylor som var särskilt inbjuden till punkten på 
dagordningen, och Anders Wahlberg berätta om mötet de haft med #vården som svek. Vid 
det mötet stod det klart att det finns ett behov av att det bör vara öppet att anmäla fall som 
är äldre än två år.  

Eftersom det är kongressen som beslutar om Etikrådets arbetsinstruktion kan inga 
ändringar göras där idag. Styrelsen har tidigare i god tro ändrat arbetsinstruktionen men 
ändrar nu tillbaka till ursprungliga texten och kommer att föreslå kongressen 2020 nya 
skrivningar. 

 

Förbundsstyrelsen beslutade 

att justera Etikrådets arbetsinstruktion så att den överensstämmer med av kongressen 
beslutade arbetsinstruktion. 

att att uppdra till förbundsdirektören att till kongressen 2020 göra ett förslag på ändring i 
stadgarna med inriktning att förbundsstyrelsen beslutar om etikrådets arbetsinstruktion, 
och i detta förslag beaktar om delar av arbetsinstruktionen fortsatt bör beslutas av 
kongressen." 

att uppdra till förbundsstyrelsen att bereda ändringsförslag i enlighet med etikrådets och 
styrelsens inriktningsförslag till kongressen 2020. Tex i enlighet med IVOs skrivning om 
två årsregeln. 

 

22. Etisk diskussion utifrån facklig synpunkt 

Maria Nermark föredrog. Vid förbundsstyrelsens sammanträde i januari 2018 kom frågan 
upp kring konflikten som kan uppstå då psykologer starkt brustit i förhållande till de etiska 
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principerna samtidigt som den fackliga företrädaren ska stödja och förhandla för 
medlemmens räkning. Styrelsen hade en diskussion kring frågan. 

 

Förbundsstyrelsen beslutade 

att ge förbundsdirektören i uppdrag att tydliggöra rollen för den fackliga företrädaren i 
samråd med Etikrådet 

att föreslå hur stöd och information kan nå ut till de fackliga företrädare  

 

 

23. Övriga frågor 

Information från Etikrådet 

Etikrådet har inkommit med önskemål om att man till klagande och psykolog samt på 
hemsidan ska kunna redovisa anonymiserade sammanfattningar av etikärenden, 
resonemang kring dem och utfall.  

Orsaken till detta är att kunna ge en redovisning till klagande och psykolog men också för 
att främja etiska diskussioner och resonemang. Kunskapsutveckling och information  

Finns det risker i förhållandet till informationsspridning och kunskapsinhämtning. En 
sammanfattning kan delges klagande. 

 

Förbundsstyrelsen beslutade 

att godkänna förslaget att redovisning av etikärenden publiceras anonymiserat på hemsidan 
samt tillsänds klagande och psykolog.  

 

Nytt datum för förmöte 

Mahlin Lenerius föredrog. För att hinna hantera ett antal frågor innan FS förmöte föreslås 
att mötet senareläggs. 

 

Förbundsstyrelsen beslutade 

att flytta FS förmöte den 10 april till 25 april 2018 kl 17.30. 

 

 

24. Mötet avslutas 

Anders Wahlberg tackar för ett bra möte och förklarar mötet avslutat 
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Vid protokollet 
 
 
 
Mahlin Lenerius 

 

Justerat:  _____________ _____________________________ 

datum   Anders Wahlberg 

 

   _____________ _____________________________ 

datum   Oskar Lorenzi Wall 

 

_____________ _____________________________ 

datum   Emma Henning 

 


