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Protokoll 
 

SVERIGES PSYKOLOGFÖRBUND 

Ordinarie kongress 16–17 maj 2020  

 

Plats: Online via tecViz och Zoom 

Närvarande: se bilaga 1 

 

 

1. Kongressens öppnande 

 

Förbundsordförande Anders Wahlberg hälsade samtliga kongressledamöter 

välkomna och förklarade 2020 års digitala kongress öppnad. 

 

 

2. Upprop och justering av röstlängd 

 

Anders Wahlberg föredragande. Det antecknas att inloggade i systemet (tecViz) per 

09.00 utgör röstlängd. 

 

Kongressen beslutade 

 

att justera röstlängden (bilaga 2). Antal närvarande röstberättigade ombud under 

föredragningslistans p. 1–13: 69 ombud. 

 

samt, den 17 maj kl 09.00; 

att justera röstlängden. Antal närvarande röstberättigade ombud under 

föredragningslistans p 18, 19, 20 och motion B: 65 ombud. 

 

samt, den 17 maj kl 09.30; 

att justera röstlängden. Antal närvarande röstberättigade ombud under 

föredragningslistans p. 21, 22, 23 och 24: 67 ombud. 
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samt, den 17 maj kl 11.00; 

att justera röstlängden i enlighet med antal inloggade med rösträtt i tecViz vid 

respektive beslut.  

Det antecknas att detta i protokollet anges under respektive beslut som RL=X 

(antal röstberättigade ombud) 

 

 

3. Val av mötesfunktionärer 

 

Kongressen beslutade 

 

att som mötesfunktionärer välja: 

3a. Freddy Grip som ordförande för mötet  

3b. Anna Bergkvist som vice ordförande för mötet  

3c. Mahlin Levin och Nils Erik Solberg som sekreterare för mötet  

 

 

4. Val av justerare och rösträknare 

 

Kongressen beslutade 

 

att 4a. som justerare välja Ann-Sofie Hansson Pourtaheri och Petter Tunlind 

4b. som rösträknare välja Babe Strömberg och Jonas Olsson 

 

 

5. Fråga huruvida kongressen är behörigen kallad 

 

Kongressen beslutade 

 

att anse kongressen behörigen kallad. 

 

 

6. Fastställande av föredragningslista 

 

Kongressen beslutade 
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att fastställa föredragningslistan. 

 

 

7. Fastställande av mötesregler (Proposition om 

arbetsordning och tidplan) 

 

Kongressen beslutade 

 

att fastställa den utskickade arbetsordningen;  

att fastställa tidplanen med en justerad tid för avslut av utskottsarbetet till kl 

18:00; samt 

att välja utskottsordföranden och sekreterare enligt förslaget 

 

 

8. Godkännande av verksamhetsberättelser för 

kongressperioden 

 

Kongressen beslutade 

 

att godkänna och till handlingarna lägga verksamhetsberättelser för 

kongressperioden. 

 

En protokollsanteckning lämnades in av Birgit Hansson (se bilaga 3). Det antecknas 

att ombuden Stefan Jern och Richard Huntley anslöt sig till protokollsanteckningen. 

 

 

9. Förbundets årsredovisningar och revisionsberättelser för 

2016, 2017 och 2018 och 2019 

 

Kongressen beslutade 

 

att lägga årsredovisningar och revisionsberättelser för 2016, 2017, 2018 och 

2019 till handlingarna. 
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10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2016, 2017, 2018 

och 2019 

 

Kongressen beslutade 

 

att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåren 2016, 2017, 

2018 och 2019. 

 

 

11. Proposition om för sent inkommen motion 

 

Kongressen beslutade 

 

att motion Y ska behandlas av kongressen på samma sätt som övriga motioner. 

 

 

12. Proposition om upptagande av nationella föreningar 

 

Kongressen beslutade 

 

att uppta ANDTS som nationell förening inom Sveriges Psykologförbund;  

att uppta PHU som nationell förening inom Sveriges Psykologförbund; samt 

att representanter för föreningarna har samma status som nationella föreningar 

på kongressen (dvs förslagsrätt). 

 

 

13. Proposition om kallande av hedersledamöter 

 

Kongressen beslutade 

 

att kalla Eva Tideman och Stefan Jern till hedersledamöter. 

 

Det antecknas att kongressen ajourneras för lunch kl 12.00 och fortsätter med 

utskottsarbete kl 13.00. 
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14. Kongressen arbetar i utskott 

 

_____________________________________ 

 

17 maj: Kongressförhandlingarna återupptas i plenum 

 

15. Proposition om förbundets mission, vision och 

verksamhetsidé 

 

Kongressen beslutade 

 

att bifalla Alexander Fredrikssons följande yrkande:  

Att under rubriken Sveriges Psykologförbunds Mission ersätta "Vi flyttar fram 

psykologin och psykologers position för ett hållbart och mänskligare 

samhälle." med "Vi flyttar fram psykologin och psykologers position för ett 

humant, hållbart och hälsofrämjande samhälle.” 

 

att bifalla Birgit Hanssons yrkande att ersätta stycket under rubriken Sveriges 

Psykologförbunds Verksamhetsidé med följande: 

 

”Sveriges Psykologförbund ska skapa god medlemsnytta och samhällsnytta 

genom: 

• en demokratisk organisation som ger möjlighet till yrkesgemenskap, 

påverkan och samverkan 

att  bevaka och påverka medlemmarnas intressen över hela 

arbetsmarknaden i samtid och i framtid. att vara tillgängliga med råd och 

stöd till medlemmarna  

att  ge attraktiva och tydliga medlemserbjudanden 

att  driva en specialistutbildning med hög kvalitet 

att  beskriva psykologers kompetens och psykologins betydelse för 

samhällsutvecklingen 

att  driva frågor, som leder till samhörighet, inflytande och hälsa för var och 

en, gentemot beslutsfattare och i samhällsdebatten. 

att  bidra till att psykologisk kunskap och psykologer används i 

klimatomställning och andra övergripande frågor. 

att  öka andelen yrkesverksamma medlemmar och studentmedlemmar.” 

och 

att bifalla utskottens följande ändringsyrkanden under rubriken Sveriges 

Psykologförbunds Verksamhetsidé: 
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Ändra den tredje att-satsen till  

“att verka för en specialistutbildning med hög kvalitet” 

 

Lägga till en ytterligare att-sats, “att verka för en omställning till ett hållbart 

samhälle med utgångspunkt i FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling; 

 

samt 

att med gjorda ändringar godkänna propositionen om Sveriges Psykologförbunds 

vision, mission och verksamhetsidé i sin helhet. 

 

RL=69 

 

 

16. Proposition om Sveriges Psykologförbunds politiska 

inriktning för verksamhetsperioden 2020–2022 

 

Kongressen beslutade 

 

att under rubriken ”Bakgrund” lägga till två medlemskategorier enligt följande 

(kursiverat): 

 

“Sveriges Psykologförbund är Sveriges samlade organisation för psykologer 

och forskare i psykologi, studenter och doktorander i psykologi och 

pedagogik”. 

 

att under rubriken ”Villkorspolitik – Psykologer ska ha rätt förutsättningar i sitt 

arbete” ändra och lägga till följande (kursiverat): 

 

Som näst sista stycke i avsnittet lägga till (att-sats 1 från motion P):  

“Förbundet prioriterar att synliggöra psykologers verksamhets- och 

arbetsmiljöproblem. Både inåt, till politiker och ledande tjänstepersoner 

(regionalt och nationellt), samt utåt, i media och till allmänheten. Detta arbete 

bör göras dels utifrån att verksamheterna inte har förutsättningar att erbjuda 

tillräckligt god kvalitet, vilket på ett oacceptabelt sätt drabbar de som är i 

kontakt med verksamheten. Dels utifrån de potentiellt skadliga 

arbetsmiljökonsekvenser som detta utsätter våra medarbetare för.” 

 

Som sista mening i ovan stycke lägga till:  
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”Att därtill särskilt uppmärksamma sektorer eller områden med omfattande 

arbetsmiljöproblem.”   

 

Som sista stycke i avsnittet lägga till (att-sats 6 från motion P):  

“Förbundet ger stöd till psykologer som är nya i yrket för att minska riskerna 

för att dessa far illa. Det kan exempelvis innebära att informera om vanligt 

förekommande arbetsmiljöproblem och risker, och verka för att de har tillgång 

till handledning och mentorskap och (att-sats 7 från motion P) förbundet 

fortsatt verkar för att öka antalet skyddsombud.”  

 

att under rubriken ”Inflytande i det fackliga uppdraget” ändra och lägga till 

följande (kursiverat): 

 

Som ett nytt tredje stycke lägga till (att satsen från motion R)  

”Att förbundet utvecklar sin egen skyddsombudsutbildning eller deltar i andra 

professioners utbildningar vars arbete liknar vårt.” 

  

Som ett nytt fjärde stycke lägga till: 

”Psykologer har rätt till kollektivavtal” (rubrik) 

Idag har en arbetsmarknad för psykologer vuxit fram där företag inom 

vårdmarknadssektorn väljer att inte teckna kollektivavtal. Förbundet behöver 

starta en tydlig informationskampanj riktad mot studenter och 

nyutexaminerade psykologer för att påpeka riskerna med sådana 

anställningar och arbetsgivare. Förbundet verkar för att dessa arbetsgivare 

ska teckna kollektivavtal.  

    

Som nya femte och sjätte stycken lägga till:  

"Förstärkt och utbyggd lokal facklig infrastruktur" (rubrik) 

Sveriges psykologförbund basfackliga infrastruktur ska byggas ut, stärkas och 

stöttas så att fler och bättre rustade psykologföreningar och ombud finns runt 

om i landet på arbetsplatser där det finns psykologer. En stark basfacklig 

infrastruktur av lokala psykologföreningar med gott stöd av förbundet är helt 

avgörande för den sammanlagda förmågan att påverka villkorsfrågor. 

Resurser behöver avsättas så att nya och kreativa forum för erfarenhetsutbyte 

mellan föreningar kan skapas.  

  

En viktig infrastruktur för att åstadkomma en bättre arbetsmiljö är att alla 

psykologer har lokala skyddsombud som företräder dem på deras 

arbetsplatser. Förbundet ska verka för att betydligt fler psykologer ska bli 

skyddsombud och att dessa ska rustas i ännu högre utsträckning än idag.” 
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att under rubriken ”Professionspolitik – Psykologprofessionens styrka” ändra och 

lägga till följande (kursiverat): 

 

Rubriken på sid 10, rad 11 ändra till: 

“Psykologers profession måste garanteras för att säkerställa kvalitet, inklusive 

patientsäkerhet”. 

  

Ändring på sid 10, rad 20: 

”Sveriges Psykologförbund vill värna om kvalitet, inklusive patientsäkerhet”. 

   

Ändring på sid 10 rad 49:  

”Sveriges Psykologförbund ska i avvaktan på ett samhälleligt övertagande 

verka för en specialistutbildning med hög...” 

 

På sid 11 rad 44 sist i stycket lägga till i enlighet med Carl Åborgs yrkande:  

”Leg psykologer bör i högre grad medverka som lärare och examinatorer i 

tillämpade moment.” 

 

att under rubriken ”Samhällspolitik – Ett hållbart samhälle med hjälp av 

psykologisk kunskap och kompetens” ändra och lägga till följande (kursiverat): 

 

Under rubriken ”Patienter ska ha rätt till psykologisk behandling när det krävs, 

och rätt skydd” lägga till ett nytt sista stycke: 

”Sveriges Psykologförbund ska verka för att psykologers kompetens i högre 

utsträckning ska användas för förebyggande och hälsofrämjande arbete och 

för skapande av goda livsvillkor för kommande generationer.” 

  

Förändra ordföljd i rubriken på rad 9 från “Rätt till samhörighet, inflytande och 

hälsa för alla medborgare" till “Rätt till hälsa, samhörighet och inflytande till 

alla" (och ta bort ordet medborgare).  

  

Ändra ordningsföljden för de tre första avsnitten till (här anges endast 

respektive avsnitts rubriker): 

Rätt till hälsa, samhörighet och inflytande till alla. 

Ett människovänligt digitalt samhälle. 

Patienter ska ha rätt till psykologisk behandling när det krävs, och rätt skydd.  

  

Ändra sista meningen i det andra stycket under rubriken ”Rätt till hälsa…” osv 

till:  
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"För att åstadkomma det krävs bland annat högre grad av hälsofrämjande och 

förebyggande insatser för barn i förskola och skola, liksom i hälso- och 

sjukvård".  

  

I andra stycket i avsnittet ”Ett människovänligt…”osv:  

Ta bort kommatecknet efter ordet "säkerställa", samt i samma stycke avsluta 

första meningen med patient/uppdragsgivare. Samt ändra nästa mening till: 

"Det offentliga ska påverkas att ett…”  o.s.v enligt ursprunglig text. 

  

Ändring på sid 14, rad 5:  

Möjligheter kan finnas att nå ut till t.ex. personer i glesbygd som på så sätt kan 

få bättre tillgång till psykologiska tjänster. 

 

Lägga till ett nytt sista stycke under rubriken ”Samhället måste ställa om för att 

klara klimatkrisen”: 

”Sveriges Psykologförbund går aktivt före i den fackliga gemenskapen för att 

arbeta för en hållbar omställning av samhället i linje med FN:s 17 globala 

hållbarhetsmål.”  

  

Samt under rubriken ”Sverige behöver öka sin beredskap för att kunna värna 

om ett öppet och demokratiskt samhälle” s 14, rad 39 ändra från och med 

första stycket, andra meningen till och med andra stycket: 

”Ett motståndskraftigt samhälle måste kunna kan stå emot ökad militär 

närvaro i vårt närområde, pandemier, klimatförändringar, attacker mot 

elförsörjning/nät/webbplatser såväl som påverkansoperationer som används 

för att forma opinion, splittra och destabilisera.  

 

Jämlika, öppna och demokratiska samhällen skapar en god motståndskraft. 

Samhällets motståndskraft ökar genom en förståelse hos befolkningen för att 

vi kan utsättas för omfattande kriser. Fundamentalt för att öka vår 

motståndskraft är tillit till samhället, till våra myndigheter, till vår demokrati och 

en känsla av delaktighet samt en vilja att bidra. Psykologisk kunskap och 

forskning är viktigt för samhället, inte minst vid kriser. För att utveckla ett 

motståndskraftigt samhälle genom det militära och det civila försvaret, ingår 

som en nödvändig del att utveckla och bredda det psykologiska försvaret med 

psykologisk kunskap.” 

  

samt 

att med gjorda ändringar godkänna propositionen om Sveriges Psykologförbunds 

politiska inriktning för verksamhetsperioden 2020–2022 i sin helhet. 
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RL=69 

 

 

17. Proposition om EBPP 

 

Kongressen beslutade, i enlighet med utskottets förslag 

 

att godkänna principer för Evidensbaserad Psykologisk Praktik (EBPP) 

 

Därtill beslutade kongressen 

 

att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att se över instruktionerna så att alla 

psykologinriktningar ska känna igen sig och att både klient och 

uppdragsgivare tydligt finns med i instruktionerna;  

samt 

att förbundet följer upp hur medlemmarna upplever användbarheten med de nya 

utarbetade principerna avseende EBPP. 

 

 

18. Proposition om reservfondens storlek 

 

Kongressen beslutade, i enlighet med utskottets förslag 

 

att reservfonden inom en tidsperiod av cirka sju år ska uppgå till 20 miljoner 

kronor. 

 

 

19. Proposition om medlemsavgifter 

 

Kongressen beslutade, i enlighet med utskottets förslag 

 

att införa nya avgiftskategorier i enlighet med propositionen; 

att godkänna medlemsavgifterna för respektive kategori;  

samt 

att ändringarna gäller från 1 oktober 2020. 
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20.  Proposition om ersättningar och arvoden för 

förtroendevalda 2020–2022 

 

Kongressen beslutade, i enlighet med utskottets förslag  

 

att godkänna vägledande principer; 

att godkänna föreslagna ersättningar och arvoden; 

att valberedningen från och med nästa kongressperiod (2020–2022) ska bereda 

frågor om ersättningar och arvoden;  

att därtill förtydliga att ledamot i valberedningen får ersättning i form av 

inkomstbortfall per mötesdag;  

samt därtill 

att med två tredjedelars majoritet godkänna förslag till skrivning i kapitel 15 i 

stadgarna (se bilaga 4) med följande fördelning av röster: bifall 66, avslag 0, 

avstår 0. 

 

 

21. Proposition om ny modell för val av kongressombud 

 

Kongressen beslutade, i enlighet med utskottets förslag 

 

att avslå propositionen och att nuvarande format ligger kvar till nästa Kongress; 

att tillsätta en ny grupp/kommitté som tar fram ett nytt förslag där kriterier 

formuleras kring vad man vill styra mot; 

samt 

att gruppens arbete kan utgå ifrån styrelsens reflektioner inför denna proposition, 

men också bygga vidare. 

 

 

22. Proposition om uppdatering av vissa avsnitt rörande 

fackligt förtroendevalda 

 

Kongressen beslutade, i enlighet med utskottets förslag (stadgeändringar, se bilaga 

4) 

 

att Arbetsordning för fackligt förtroendevalda utgår men att delar av innehållet 

flyttas och/eller läggs in i en ny arbetsinstruktion; 

samt 
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att lägga till en punkt i Normalstadgar för Psykologföreningar 

 

 

23. Proposition om Specialistrådets sammansättning 

 

Kongressen beslutade, i enlighet med utskottets förslag (stadgeändringar, se bilaga 

4) 

 

att Specialistrådet utgörs av ett presidium, ordförande och två vice ordförande, 

samt en krets av specialistrådgivare, bestående av en representant från varje 

Nationell förening som kan sägas ha koppling till en specialitet. Kongressen 

utser specialistrådets presidium. Förbundsstyrelsen utser specialistrådgivare, 

på förslag av de nationella föreningarna; 

 

att förslaget om ett presidium med en ordförande och två vice ordförande gäller 

från nästa kongressperiod (2022). Om någon i rådet avgår innan 2022 

behöver inte fyllnadsval göras; 

 

att förslaget om att specialistrådgivare, bestående av en representant från varje 

Nationell förening som kan sägas ha en koppling till en specialitet gäller direkt 

efter beslut av kongressen i år (2020) 

samt 

att med två tredjedels majoritet bifalla förslaget om stadgeskrivningar, med 

följande ändringar: 

 

Ändra skrivningen i 9.2  

“kan sägas ha koppling till en specialitet” till “som enligt förbundsstyrelsen har 

koppling till en specialitet” 

Rad 35: "Specialistrådets presidium utgör..." istället för "specialistrådet 

utgör..." 

Rad 5: Strykning av "Specialistrådet väljs av kongressen" 

Rad 15: Tillägg "Specialistrådets presidium väljs av kongressen. 

Förbundsstyrelsen utser specialistrådgivare, på förslag av de nationella 

föreningarna." 

 

RL=69; 58 bifall, 1 avslag, 4 avstående 
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24. Proposition om ändringar i stadgar och 

arbetsinstruktion för Etikrådet 

 

Kongressen beslutade med två tredjedels majoritet, i enlighet med utskottets förslag 

(stadgeändringar, se bilaga 4) 

 

att bifalla propositionen 

 

RL=67; 61 bifall, 0 avslag, 3 avstående 

 

 

25. Proposition om inrättande av Företagarråd 

 

Kongressen beslutade med två tredjedels majoritet, i enlighet med utskottets förslag 

(stadgeändringar, se bilaga 4) 

 

att bifalla propositionen med följande ändring:  

Formuleringen “Ledamöterna ska bedriva företag på minst halvtid” stryks. 

 

RL=68; 53 bifall, 1 avslag, 13 avstående 

 

 

26. Motioner  

 

A. Stipendium för litteratur till studenter 

 

Kongressen beslutade, i enlighet med utskottets förslag 

 

att avslå motionen. 

 

RL=68 

 

B. Studentmedlemskap och medlemsavgift 

 

Kongressen beslutade, i enlighet med utskottets förslag 

  

att anse motionen besvarad. 
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C. PsychTherapy 

 

Kongressen beslutade, i enlighet med utskottets förslag 

 

att avslå motionen. 

 

RL=68 

 

D. Psykologens ställning i psykiatrin 

 

Kongressen beslutade 

  

att bifalla att-sats 1; 

samt 

att bifalla att-sats 2. 

 

RL=68 

 

E. Kvacksalverilagstiftningen 

 

Kongressen beslutade, i enlighet med utskottets förslag 

 

att anse motionen besvarad. 

 

RL=68 

 

F. Psykologer som vittnen och sakkunniga – behov av utredning samt riktlinjer 

till stöd 

 

Kongressen beslutade, i enlighet med utskottets förslag 

 

att avslå motionens första att-sats; 

att avslå motionens andra att-sats till förmån för följande nya att-sats: 

att     fördjupande information och stöd för psykologer i juridiska processer 

görs tillgänglig för medlemmarna, både skriftligt och muntligt; 

samt 

att anse motionens tredje att-sats besvarad. 
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RL=68 

 

G. Grundutbildning egenterapi 

 

Kongressen beslutade, i enlighet med utskottets förslag 

 

att bifalla motionen. 

 

RL=69 

 

H. Grundutbildning mer praktik 

 

Kongressen beslutade, i enlighet med utskottets förslag 

 

att  bifalla motionen. 

 

RL=66 

 

I. Reformera PTP 

 

Motionären förklarade sig nöjd med förbundsstyrelsens yttrande över motionen, och 

drog tillbaka sin motion.  

 

J. PTPns framtid 

 

Kongressen beslutade, i enlighet med utskottets förslag 

 

att bifalla motionen. 

 

RL=69 

 

K. Guide behandling med psykofarmaka 

 

Kongressen beslutade, i enlighet med utskottets förslag 

 

att avslå motionen. 

 

RL=66 
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L. Psykologexklusivitet för specialistkurser i Psykologisk behandling 

 

Kongressen beslutade, i enlighet med utskottets förslag 

 

att bifalla att-sats 1; 

att anse att-satserna 2 och 3 besvarade; 

samt 

att avslå att-satserna 4 och 5.  

 

RL=66 

 

M. Ackrediteringsprocessen 

 

Kongressen beslutade, i enlighet med utskottets förslag 

 

att anse motionen besvarad. 

 

RL=66 

 

N. Separera specialist i klinisk vuxenpsykologi från psykologiskt 

ledningsansvar i specialistutbildningen 

 

Kongressen beslutade, i enlighet med utskottets förslag 

 

att anse att-sats 1 besvarad; 

samt  

att avslå att-sats 2. 

 

RL=68 

 

O. Stärk jurisdiktionen psykologutredning och bedömning 

 

Kongressen beslutade, i enlighet med utskottets förslag 

 

att avslå den första att-satsen; 

att anse den andra att-satsen besvarad;  

samt 

att avslå Malin Holms tilläggsyrkande ”Att utreda om man kan konstruera en 

specialistutbildning i utredning och bedömning som i sig har olika inriktningar 
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mot specifika verksamhetsfält. t ex Specialist i utredning och bedömning inom 

barn och ungdom, eller Specialist i utredning och bedömning inom klinisk 

vuxenpsykologi.” 

 

P. Fokus på psykologernas problemtyngda verksamheter 

 

Kongressen beslutade, i enlighet med utskottets förslag 

 

att anse motionen besvarad. 

 

Protokollsanteckning: Utskott 1 kommenterade sitt förslag med att delar av 

motionens innehåll lyfts för vidare behandling i samband med proposition 16. 

 

RL=69 

 

Q. 6-timmars arbetsdag 

 

Kongressen beslutade enligt följande. 

 

Förbundsstyrelsen och utskottet föreslog avslag på motionen. Richard Huntley 

yrkade bifall till motionen, dock med nya att-satser. Detta yrkande ställdes mot den 

ursprungliga motionen varvid   

 

kongressen i en första votering beslutade 

 

att bifalla Richard Huntleys förslag till ändring av motionens innehåll till: 

” - Att i motionen ändra "6 timmars arbetsdag" till "trettio timmars arbetsvecka" 

- Att i motionen ändra "norm för psykologer" till "norm på arbetsmarknaden" 

- Att i övrigt bifalla motionen” 

 

Därefter, i en andra votering, ställdes Rickard Huntleys förslag mot bifall eller avslag.  

 

Kongressen beslutade då 

 

att avslå Richard Huntleys yrkande. 

 

Protokollsanteckning: Utskott 1 som berett motionen vill till protokollet föra följande 

sakupplysning. Vid 2016 års kongress beslutades att Psykologförbundet ska verka i 

det långa perspektivet för 35 timmars arbetsvecka för psykologer.  
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RL=67 

 

R. Skyddsombud 

 

Kongressen beslutade, i enlighet med utskottets förslag 

 

att bifalla motionen. 

 

RL=69 

 

S. En avtalsenlig och hållbar PTP-lönesättning 

 

Kongressen beslutade, i enlighet med utskottets förslag 

 

att bifalla motionen. 

 

RL=69 

 

T. Ta ansvar för psykologassistenttjänster 

 

Kongressen beslutade, i enlighet med förbundsstyrelsens förslag 

 

att anse att-satserna 1 och 3 besvarade;  

samt 

att avslå att-sats 2. 

 

RL=68 

 

U. Psykologförbundet och klimatet 

 

Kongressen beslutade, i enlighet med utskottets förslag 

 

att bifalla motionens första att-sats; 

att bifalla motionens andra att-sats; 

att anse motionens tredje att-sats besvarad; 

att anse motionens fjärde att-sats besvarad; 

att anse motionens femte att-sats besvarad; 

att anse motionens sjätte att-sats besvarad; 

att anse motionens sjunde att-sats besvarad; 
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att bifalla motionens åttonde att-sats; 

att anse motionens nionde att-sats besvarad; 

att anse motionens tionde att-sats besvarad; 

att bifalla motionens elfte att-sats; 

samt 

att bifalla motionens tolfte att-sats. 

 

RL=66 

 

V. Värna barn och ungas särskilda utsatthet i klimatkrisen 

 

Kongressen beslutade, i enlighet med utskottets förslag 

 

att avslå motionen. 

 

RL=66 

 

X. Organisationsutveckling av Studeranderådet 

 

Kongressen beslutade, i enlighet med utskottets förslag 

 

att bifalla motionen. 

 

RL=68 

 

Y. Skolpsykologer 

 

Kongressen beslutade, i enlighet med utskottets förslag 

 

att bifalla motionens första att-sats; 

att bifalla motionens andra att-sats;  

samt 

att bifalla utskottets tilläggsyrkande enligt följande:  

att förbundet (i nära samarbete med Psifos) kraftfullt verkar för ett 

förtydligande och en konkret definition av lagens formulering om ”tillgång till” 

psykolog i elevhälsan som är förenlig med Sveriges Psykologförbunds 

ställningstaganden om ansvar för max 500 elevers skolmiljö/heltidsarbetande 

skolpsykolog och Psifos ställningstagande om max 2 rektorer. 

samt  
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att bifalla Joel Rutschmans tilläggsyrkande enligt följande: 

”Psykologförbundets styrelse och kansli i planering och utförande av 

påverkansaktiviteter för att verka för bättre förutsättningar för skolpsykologer 

systematiskt använder den nationella föreningen Psifos som berednings- och 

samarbetsorgan.” 

 

RL=66 

 

Z. Eliminera fasta ingångslöner 

 

Kongressen beslutade, i enlighet med förbundsstyrelsens förslag 

 

att avslå motionen. 

 

RL=66 

 

 

27. Valfrågor 

 

27 a. Val av förbundsordförande 

 

Kongressen beslutade, i enlighet med valberedningens förslag  

 

att välja Kristina Taylor 

 

RL=68 

 

27 b. Val av 1:e vice ordförande 

 

Kongressen beslutade, i enlighet med valberedningens förslag  

 

att välja Maria Nermark 

 

RL=68 

 

27c. Val av 2:e vice ordförande 

 

Kongressen beslutade, i enlighet med valberedningens förslag  
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att välja Annalena Pejok 

 

RL=68 

 

27d. Val av 7 yrkesverksamma ledamöter 

 

Kongressen beslutade, i enlighet med valberedningens förslag  

 

att välja: 

Andreas Karlsson 

Anders Ordqvist 

Carl Hellström  

Eva-Lena Lindström  

Isabel Khoure 

Martina Holmbom 

Sara Renström 

 

RL=69 

 

27e. Val av 2 studerandeledamöter jämte 3 suppleanter 

 

Kongressen beslutade, i enlighet med studeranderådets förslag  

 

att välja: 

Linus Olsén, ordinarie 

Ninni Ahlin, ordinarie 

Josefine Rasmusson, suppleant 

Jonna Petersson, suppleant 

Emma Henning, suppleant 

 

RL=69 

 

27f. Val av förtroenderevisor jämte suppleant 

 

Kongressen beslutade, i enlighet med valberedningens förslag  

 

att välja: 

Julia Stenberg, ordinarie 
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Birgit Hansson, suppleant 

 

RL=69 

 

27g. Val av ordförande i Etikrådet 

 

Kongressen beslutade, i enlighet med valberedningens förslag  

 

att välja Patrik Lind  

 

RL=69 

 

27h. Val av vice ordförande i Etikrådet 

 

Kongressen beslutade, i enlighet med valberedningens förslag  

 

att välja Anita Wäster 

 

RL=69   

 

27i. Val av ledamöter i Etikrådet 

 

Kongressen beslutade, i enlighet med valberedningens förslag  

 

att välja: 

 

Bo Hejlskov Elvén (Valdes vid förra kongressen för två mandatperioder dvs till 

2023) 

Åsa Prestby Magnusson (Föreslås väljas för 2 mandatperioder dvs till 2026) 

Linda Richter Sundberg 

Joel Rutschman  

 

RL=69 

 

27j. Val av ledamöter i Specialistrådet 

 

Kongressen beslutade, i enlighet med valberedningens förslag  

 

att välja: 
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Sofia Strand (Klinisk psykologi/psykologisk behandling) 

Maria Marinopoulou (Klinisk psykologi/neuropsykologi) 

Malin Öhman (Pedagogisk psykologi) 

 

RL=69 

 

27k. Val av sammankallande Specialistrådet 

 

Kongressen beslutade, i enlighet med valberedningens förslag  

 

att välja Sara Henrysson Eidvall (Arbets- och organisationspsykologi) 

 

RL=69 

 

27l. Val av ordförande i Studeranderådet 

 

Kongressen beslutade, i enlighet med studeranderådets förslag  

 

att välja: 

Maja Straht, ordförande,  

Clara Söderstjerna, vice ordförande 

 

RL=69 

 

27m. Val av ordförande i Vetenskapliga rådet 

 

Kongressen beslutade, i enlighet med valberedningens förslag  

 

att välja Petri Partanen (pedagogisk psykologi) 

 

RL=69 

 

27n. Val av två vice ordföranden i Vetenskapliga rådet 

 

Kongressen beslutade, i enlighet med valberedningens förslag  

 

att välja:  

Ida Flink (klinisk psykologi) 

Elinor Schad (arbets- och organisationspsykologi) 
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RL=69 

 

27o. Val av ordförande i valberedningen 

 

Kongressen beslutade  

 

att välja Per Fallenius 

 

RL=69 

 

27o. Val av 5 ordinarie ledamöter och 6 suppleanter i valberedningen 

 

Kongressen beslutade  

 

att välja: 

Ordinarie ledamöter            Antal röster 

Sara Marklund          51 

Lisa Bäckman            50 

Linda Gjertsson        46 

Rauli Sulanko            31 

Leo Rehnberg           27 

Suppleanter 

Emma Henning          25 

Malin Holm                23 

Jan Påhlsson             20 

Karin Settergren          20 

Felicia Grosin              17 

Brita Helleberg            15 

 

RL=69 

 

 

28. Övriga frågor 

 

Inga övriga frågor. 
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29. Kongressen avslutas 

 

Ordföranden förklarade kongressen avslutad. 

 

 

 

 

 

Mahlin Levin   Nils Erik Solberg 

sekreterare    sekreterare   

 

 

 

 

 

Freddy Grip    Anna Bergkvist 

ordförande    ordförande 

 

 

 

 

 

Ann-Sofie Hansson Pourtaheri  Petter Tunlind 

justerare    justerare 
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Bilaga 1 

 
 

Närvarande 
 
Elsa Stenmark Tullberg Kongressombud Mittuniversitetet 

Richard Huntley Kongressombud Linnéuniversitetet 

Mårten Rostö Kongressombud Umeå universitet 

Alexander Fredriksson Kongressombud Uppsala universitet 

Jakob Reuterdahl Kongressombud Lunds universitet 

Leo Rehnberg Kongressombud Göteborgs universitet 

Jennie Hultgren Kongressombud Stockholms universitet 

Isac Odén Kongressombud Örebro universitet 

Donny Glimmefors Kongressombud Blekinge län 

Cecilia Lind Kongressombud Dalarnas län 

Ylva Nordesjö Kongressombud Dalarnas län 

Aron Sjöberg Kongressombud Gotlands län 

Arvin Hembäck Kongressombud Gävleborgs län 

Angelica Spaak Kongressombud Hallands län 

Rebecka Vahlström Kongressombud Hallands län 

Linda Petersson Kongressombud Jämtlands län 

Jenny Starkes Kongressombud Jämtlands län 

Maria Aldén Kongressombud Kalmar län 

Martin Arvidsson Kongressombud Kalmar län 

Bengt Persson Kongressombud Kronobergs län 

Cecilia Gunnarsson Kongressombud Kronobergs län 

Susanna Carlsson Kongressombud Norrbottens län 

Joel Rutschman Kongressombud Norrbottens län 

Babe Strömberg Kongressombud Skåne län 

Joakim Fribyter Kongressombud Skåne län 

Jennie Pybus Kongressombud Skåne län 

Stefan Jern Kongressombud Skåne län 

Elin Irestorm Kongressombud Skåne län 

Carolina Wassermann Kongressombud Skåne län 

Zackarias Jerneck Kongressombud Skåne län 

Anna Lena Hansson Kongressombud Skåne län 

Carl Hellström Kongressombud Stockholms län 

Håkan Nyman Kongressombud Stockholms län 

Sara Henrysson Eidvall Kongressombud Stockholms län 

Jon Westman Kongressombud Stockholms län 

Malin Holm Kongressombud Stockholms län 
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Anna Axelsson Kongressombud Stockholms län 

Helena Cloodt Kongressombud Stockholms län 

Peter Skaldeman Kongressombud Stockholms län 

Niklas Lanbeck Kongressombud Stockholms län 

Jonas Mosskin Kongressombud Stockholms län 

Helena Hilding Kongressombud Stockholms län 

Ann-Sofi Karlsson Kongressombud Södermanlands län 

Sebastian Röhlcke Kongressombud Södermanlands län 

Ann-Sofie Hansson Pourtaheri Kongressombud Uppsala län 

My Säfström Kongressombud Uppsala län 

Sara Marklund Kongressombud Uppsala län 

Veronica Ågren Kongressombud Uppsala län 

Pille Kustov Kongressombud Värmlands län 

Varja Lamourín Kongressombud Värmlands län 

Linda Gjertsson Kongressombud Västerbottens län 

Lena Svedjehed Kongressombud Västerbottens län 

Petter Tunlind Kongressombud Västerbottens län 

Eva-Lena Lindström Kongressombud Västernorrlands län 

Anna-Carin Unnebäck Kongressombud Västmanlands län 

Michael Villebeck Kongressombud Västra Götalands län 

Ann-Charlotte Wulcan Kongressombud Västra Götalands län 

Anette Ingridsdotter Schwartz Kongressombud Västra Götalands län 

Jill Bengtsson Kongressombud Västra Götalands län 

Torbjörn Brunström Kongressombud Västra Götalands län 

Moa Persson-Wiklund Kongressombud Västra Götalands län 

Anna Czoloszynski Kongressombud Västra Götalands län 

Anna Wickberg Kongressombud Västra Götalands län 

Jonas Olsson Kongressombud Västra Götalands län 

Annika Westergård Kongressombud Västra Götalands län 

Izabela Adamiak Kongressombud Örebro län 

Alexandra Puhakka Kongressombud Örebro län 

Gabriel Richert Kongressombud Örebro län 

Andreas Björklind Kongressombud Östergötlands län 

Petri Partanen Ordförande Vetenskapliga rådet 

Carl Åborg Ordförande Specialistrådet 

Linus Olsén Vice ordförande Studeranderådet 

Isabel Sörensen Ordförande Studeranderådet 

Kristina Taylor Ordförande Etikrådet 

Julia Stenberg Ordförande Valberedning 

Per Fallenius Ledamot Valberedning 

Birgit Hansson  Förtroenderevisor 

Karin Settergren Ordförande POMS Habiliteringspsykologernas förening 

Rauli Sulanko Ordförande Psifos 

Brita Helleberg Styrelseledamot Arbets- och organisationspsykologer 

Ann-Christine Samuelsson Styrelseledamot Föreningen för Forensiska psykologer 

Gunvor Bergqvist Ordförande Seniorpsykologerna 
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Bilaga 2 

 
 

Röstlängd 
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Bilaga 3 

 

2020-06-15  13:15:13 

Protokollsanteckning till punkten 8. 

Godkännande av verksamhetsberättelser för 

kongressperioden 
 
 
Som förtroendevald revisor måste jag konstatera att arbetet med att rekrytera 

studenter är undermåligt och att det lakoniska uttalandet "Vad gäller antalet 

studerandemedlemmar har förbundet inte lyckats med rekryteringen i samma 

utsträckning" utgör kongressperiodens understatement. 

 

 

Motivering 

 

Punkt 68 Anslutningsgrad bland yrkesverksamma psykologer ökar 

Punkt 69 Anslutningsgrad bland studerandemedlemmar ökar 

 

Av tabellen till punkt 68 framgår att antalet yrkesverksamma medlemmar har önskat 

så pass mycket att det är rimligt att anta att även andelen yrkesverksamma har ökat. 

 

Av tabellen till punkt 69 framgår att redan antalet studerandemedlemmr har minskat 

fån ca 1510 till 1278 under perioden. Det måste betyda att andelen 

studerandemedlemmar också har minskat. 

 

Ur ett PM till FS 10-11-24, författat av Hans Lindberg och Linda Solberg citeras: 

 

A. Yrkesverksamma 

 

Anslutningsgrad ska mätas på följande sätt: 

Anslutningsgraden yrkesverksamma, legitimerade medlemmar under 65 år skall 

jämföras med samma urval ur Socialstyrelsens legitimationsregister 

 

B. Studerande 
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Anslutningsgraden ska mätas på följande sätt: 

I oktober respektive mars varje år skall alla universitet kontaktas för att få kännedom 

om det exakta antalet registrerade på psykologprogrammet. Denna siffra ska ställas 

mot antalet studerandemedlemmar på varje ort. 

Slut citat. 

 

Enligt samma dokument uppgick antalet studerandemedlemmar 2010 till 1565 av 

2770 möjliga, dvs en anslutningsgrad på 56%. Därefter har två utbildningsorter 

tillkommit. 

 

 

 

Birgit Hansson, förtroendevald revisor 

 

Kongressombuden Stefan Jern och Richard Huntley anslöt sig till 

protokollsanteckningen 
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Bilaga 4 

 

Beslutade stadge- och instruktionstexter  
 

 

Punkt 20. Ersättningar och arvoden för förtroendevalda 
 
 

Kapitel 15 Valberedning i stadgarna 
 

Nuvarande lydelse 
 

Kongressbeslut 

Valberedning  

15.1 Befogenheter Valberedningen 

bereder de val som ankommer på 

kongressen och fyllnadsval vid 

rådskonferenser, dock ej val av 

studerandeledamöter i 

förbundsstyrelsen, ordförande och 

vice ordförande i Studeranderådet, 

ledamöter i kongressutskott och 

ledamöter av valberedning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valberedningen ska fastställa 

förslag om ersättningar och arvoden 

för beslut av kongressen. 

15.2 Sammansättning 

Valberedningen består av sex 

ledamöter jämte sex suppleanter. 

Valberedningen väljs av kongressen 

bland förbundets medlemmar en och 

en efter fri nominering under 

pågående kongress.  Ordförande 

väljs separat. Högst en av 

ledamöterna respektive 

suppleanterna får vara 

studerandemedlemmar. Ingen 

ordinarie ledamot av valberedningen, 
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Punkt 22. Proposition om vissa avsnitt rörande fackligt 

förtroendevalda 
 

Avsnitt 5.3 Normalstadgar för Psykologföreningar 
 

Nuvarande lydelse Kongressbeslut 
 

5.3 Arbetsformer 

 

Styrelsen sammanträder på kallelse 

av ordföranden, eller om minst tre 

styrelseledamöter så påfordrar. 

Styrelsen är beslutsför då minst 

halva antalet ledamöter är 

närvarande och beslutar med enkel 

5.3 Arbetsformer  

 

Styrelsen sammanträder på kallelse 

av ordföranden, eller om minst tre 

styrelseledamöter så påfordrar. 

Styrelsen är beslutsför då minst halva 

antalet ledamöter är närvarande och 

beslutar med enkel majoritet. Vid lika 

med undantag för 

studerandeledamöter, får tillhöra 

samma valdistrikt som någon annan 

ordinarie ledamot. Även för 

suppleanter ska geografisk spridning 

eftersträvas. 

15.3 Arbetsformer För 

valberedningen finns av kongressen 

fastställd arbetsinstruktion. 

Valberedningen ska svara för att val 

av kongressombud sker enligt 

stadgarna, och därvid övervaka såväl 

nominerings- som valförfarande.  

Valberedningen ska senast 90 dagar 

före ordinarie kongress, respektive 

ordinarie rådskonferens, till 

förbundsstyrelsen inkomma med 

nomineringar. Valberedningen ska, 

om möjligt, senast 30 dagar före extra 

kongress, respektive extra 

rådskonferens, till förbundsstyrelsen 

inkomma med nomineringar. 

 

 

 

 

 

 

 

Valberedningen ska senast 60 

dagar före ordinarie kongress, 

respektive ordinarie rådskonferens, 

till förbundsstyrelsen inkomma med 

nomineringar samt fastställt förslag 

på ersättningar och arvoden för 

förtroendevalda. 
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majoritet. Vid lika röstetal äger 

ordföranden utslagsröst, vid val 

skiljer dock lotten. Vid sammanträde 

med styrelsen skall föras protokoll. 

Styrelsen skall till årsmötet avge 

verksamhetsberättelse. 

röstetal äger ordföranden utslagsröst, 

vid val skiljer dock lotten. Vid 

sammanträde med styrelsen skall 

föras protokoll. Styrelsen skall till 

årsmötet avge 

verksamhetsberättelse. 

Lokala förtroendevaldas verksamhet 

skall beskrivas i föreningens 

verksamhetsberättelse, därvid skall 

särskilt fokus läggas på 

förhandlingsverksamheten. 

 

 
 

 

Punkt 23. Proposition om Specialistrådets sammansättning 
 

Kapitel 9 Specialistrådet i stadgarna 
 

Nuvarande lydelse Kongressbeslut 
 

9.1 Befogenheter Specialistrådet  

 

(SpecR) är ett konsultativt organ för 

förbundsstyrelsen och 

utbildningsorganisationen för 

specialistutbildningen.  

 

Rådet ansvarar för att ta fram 

kvalitetskriterier och 

beslutsrekommendationer, bistå 

studierektor och 

specialistutbildningsavdelningen på 

kansliet med professionella svar på 

bedömningsfrågor, hur rutiner ska 

utformas, och på ett övergripande 

sätt ha insyn i hur förbundet 

hanterar 

specialistutbildningsfrågorna.  
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Rådet ska värdera beslut så att det 

gagnar hela specialistutbildningens 

intressen.  

 

Specialistrådet utgör 

överklagandeinstans vad gäller 

skriftligt specialistarbete och andra 

beslut avseende meriter som 

blivande specialister vill 

tillgodoräkna sig. 

Specialistområdena är: arbets- och 

organisationspsykologi, klinisk 

psykologi, pedagogisk psykologi. 

 

 

 

 

 

Specialistrådets presidium utgör… 

9.2 Sammansättning  

 

Specialistrådet väljs av kongressen 

och ska bestå av fyra ledamöter, 

varav en sammankallande, och ska 

sammantaget representera de olika 

specialistområdena, liksom 

yrkesverksamhet och akademisk 

kompetens. Rådet ska 

sammanträda regelbundet och även 

kunna sammankallas på initiativ av 

förbundsstyrelsen eller studierektor 

för specialistutbildningen. Vid 

sammanträden ska protokoll föras. 

Ledamöterna väljs av kongressen 

bland förbundets medlemmar med 

lång yrkeserfarenhet. Minst en 

ledamot ska ha docentkompetens. 

Ledamöterna väljs för en 

kongressperiod. 

9.2 Sammansättning 

 

Specialistrådet utgörs av ett 

presidium, ordförande och två vice 

ordförande, samt en krets av 

specialistrådgivare, bestående av en 

representant från varje Nationella 

förening som enligt förbundsstyrelsen 

kan sägas ha koppling till en 

specialitet. Specialistrådets presidium 

väljs av kongressen. 

Förbundsstyrelsen utser 

specialistrådgivare, på förslag av de 

nationella föreningarna. 

 

Presidiet ska representera de olika 

specialistområdena, liksom 

yrkesverksamhet och akademisk 

kompetens. 

 

Rådet ska sammanträda regelbundet 

och även kunna sammankallas på 

initiativ av förbundsstyrelsen eller 

studierektor för specialistutbildningen. 

Vid sammanträden ska protokoll 

föras. Ledamöterna väljs av 
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kongressen bland förbundets 

medlemmar med lång 

yrkeserfarenhet. Minst en ledamot 

ska ha docentkompetens. 

Ledamöterna väljs för en 

kongressperiod. 

9.3 Arbetsformer 

 

Specialistrådets arbete regleras via 

Arbetsinstruktion för specialistråd. 

Specialistrådet ska varje år lämna 

en verksamhetsberättelse till 

förbundsstyrelsen. För varje 

kongressperiod ska rådet lämna en 

verksamhetsberättelse till 

kongressen. 

 

 

 

 

Punkt 24. Proposition om ändringar i stadgar och 

arbetsinstruktion för Etikrådet 
 
 

Kapitel 8 Etikrådet i stadgarna 
 

Nuvarande lydelse Kongressbeslut 
 

8.1 Befogenheter   

 

Etikrådet är förbundsstyrelsens 

beredningsorgan i frågor som rör 

psykologetik. Etikrådet (ER) ska 

utgöra ett stöd för 

förbundsmedlemmar i yrkesetiska 

frågor och överväganden.  

 

Etikrådet ska på lämpligt sätt följa 

psykologetiken utveckling. Etikrådet 

8.1 Befogenheter   

 

Etikrådet är förbundsstyrelsens 

beredningsorgan i frågor som rör 

psykologetik. Etikrådet (ER) ska 

utgöra ett stöd för 

förbundsmedlemmar i yrkesetiska 

frågor och överväganden. 

 

Etikrådet ska på lämpligt sätt följa 

psykologetiken utveckling. Etikrådet 

ska utreda vid klagomål över 
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ska utreda klagomål över psykologs 

yrkesetiska handlande.  

 

 

 

Vid allvarligt åsidosättande av de 

yrkesetiska principerna ska 

Etikrådet överlämna ärendet till 

förbundsstyrelsen för prövning om 

uteslutning. 

psykologs yrkesetiska handlande 

samtala med och reflektera kring 

medlems eventuella åsidosättande.   

 

Vid allvarligt åsidosättande av de 

yrkesetiska principerna, där det kan 

föreligga skäl för uteslutning, ska 

Etikrådet utreda och överlämna 

ärendet till förbundsstyrelsen för 

prövning om uteslutning.   

8.2 Sammansättning  

  

Etikrådet består av ordförande, vice 

ordförande samt fyra ledamöter, 

som väljs bland förbundets 

medlemmar med lång 

yrkeserfarenhet och som icke inte 

tillhör förbundsstyrelsen.   

 

Ordförande och vice ordförande 

utses av kongressen. Tre av 

Etikrådets ledamöter väljs av 

kongressen för en kongressperiod. 

En ledamot väljs av kongressen för 

två kongressperioder. 

 

8.3 Arbetsformer  

  

Etikrådets arbetsformer och 

närmare uppgifter framgår av 

kongressen beslutad 

arbetsinstruktion.  

 

Etikrådet ska varje år lämna en 

verksamhetsberättelse till 

förbundsstyrelsen.  

 

För varje kongressperiod ska 

Etikrådet lämna en 

verksamhetsberättelse till 

kongressen. 
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Arbetsordning för Etikrådet 
 

Nuvarande lydelse Kongressbeslut 
 

KAPITEL 1 

 

Etikrådets uppgifter och formalia 

 

1.1 Etikrådet är Sveriges 

Psykologförbunds organ för 

yrkesetiska frågor med såväl en 

rådgivande som en utredande och 

beredande funktion 

 

1.2 Etikrådet har till uppgift:  

 

att ge medlemmarna råd och stöd i 

yrkesetiska överväganden  

 

att bidra till vidmakthållandet och 

utvecklingen av psykologetiken 

bland annat genom att främja 

reflektion kring yrkesetiska 

dilemman 

 

att efter anmälan utreda medlems 

eventuella åsidosättande av 

förbundets yrkesetiska principer 

  

 

 

att avge yttranden och förslag i 

yrkesetiska frågor i enlighet med 

förbundets stadgar och denna 

arbetsinstruktion  

 

att samla och publicera praxis i 

yrkesetiska frågor 

1.2 Etikrådet har till uppgift:  

 

att ge Förbundsstyrelsen råd och stöd 

i ställningstagande i frågor som rör 

etik och mänskliga rättigheter. 

 

 

 

 

 

 

 

att efter anmälan utreda samtala med 

och reflektera kring medlems 

eventuella åsidosättande av 

förbundets yrkesetiska principer 

 

att avge yttranden och förslag i 

yrkesetiska frågor i enlighet med 

förbundets stadgar och denna 

arbetsinstruktion 

1.3 Etikrådet sammanträder efter 

kallelse av ordförande, dock vid 

minst fem tillfällen per år 
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1.4 Etikrådet avger 

verksamhetsberättelse till 

förbundsstyrelsen för det gångna 

verksamhetsåret och till kongressen 

för den gångna kongressperioden. 

 

Verksamhetsberättelsen ska 

innehålla en kortfattad redogörelse 

för de frågeställningar som varit 

aktuella samt en beskrivning av 

Etikrådets aktiviteter gällande 

undervisning och upplysning om 

etikrådsarbetet. 

 

 
 
 

Nuvarande lydelse Kongressbeslut 
 

KAPITEL 2 

 

Etikrådets rådgivande funktion 

 

 

2.1 Etikrådet utgör ett organ för 

förbundets medlemmar för 

diskussion, reflektion och råd i 

yrkesetiska frågor  

2.1 Etikrådet utgör ett organ för 

förbundets medlemmar och 

förtroendemannaorganisation för 

diskussion, reflektion och råd i 

yrkesetiska frågor 

2.2 Etikrådet medverkar på olika 

sätt till att stimulera psykologers 

yrkesetiska medvetenhet, reflektion 

och handlande. 

2.2 Etikrådet medverkar på olika sätt 

till att stimulera psykologers 

yrkesetiska medvetenhet, reflektion 

och handlande samt främja etiska 

diskussioner. 

2.3 Etikrådet informerar om sitt 

arbete i Psykologtidningen och på 

förbundets hemsida.  I viktiga 

principfrågor bör diskussion 

initieras. 

2.3 Etikrådet informerar om sitt arbete 

i Psykologtidningen och på 

förbundets hemsida. I viktiga 

principfrågor bör diskussion initieras. 
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Nuvarande lydelse Kongressbeslut 
 

KAPITEL 3 

 

Etikrådets funktion vid klagomål 

över psykologers yrkesetiska 

handlande 

 

3.1 Klagomål mot medlem för 

åsidosättande av förbundets 

yrkesetiska principer kan göras av 

såväl annan medlem som av icke 

medlem och av instans utanför 

förbundet.  

3.1 Klagomål mot medlem för 

åsidosättande av förbundets 

yrkesetiska principer kan göras av 

såväl annan medlem som av icke 

medlem och av instans utanför 

förbundet. Avser klagomålet 

åsidosättande av yrkesetiska 

principer gentemot enskild individ kan 

endast anmälan göras med 

individens/alternativt 

vårdnadshavares medgivande. 

3.2 Klagomål gällande psykologers 

yrkesetiska handlande ställs till 

etikrådets ordförande, som i samråd 

med övriga etikrådsledamöter avgör 

hur ärendet ska hanteras. 

Om mer än två år har förflutit sedan 

händelsen som klagomålet gäller 

ska ärendet tas upp endast om 

ordföranden anser att 

åsidosättandet av de yrkesetiska 

principerna är så allvarligt att det 

föreligger skäl för uteslutning.  

 

Avvisade klagomål redovisas vid 

nästkommande sammanträde. 

Avvisade klagomål återsändes. 

 

Klagomål mot ledamot av etikrådet 

ska överlämnas till 

förbundsstyrelsen för prövning. 

 

 

 

 

 

Om mer än två år har förflutit sedan 

händelsen som klagomålet gäller ska 

ärendet tas upp endast om 

ordföranden anser att åsidosättandet 

av de yrkesetiska principerna är så 

allvarligt att det föreligger skäl för 

uteslutning. 

 

 

 

 

 

 

 

Klagomål mot ledamot av etikrådet 

ska överlämnas till förbundets 

presidium för prövning handläggning. 
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Tydliggöra att de 3.3 Klagomål som 

inkommit till etikrådet ska 

handläggas utan onödigt tidsutdräkt. 

Hur klagomålet ska hanteras avgörs 

vid rådets nästkommande 

sammanträde. 

Tydliggöra att de 3.3 Klagomål som 

inkommit till etikrådet ska handläggas 

utan onödigt dröjsmål tidsutdräkt. Hur 

klagomålet ska hanteras avgörs vid 

rådets nästkommande sammanträde. 

3.4 Så snart ett ärende tagits upp 

för utredning i etikrådet och den 

klagande givit sitt tillstånd därtill, ska 

den medlem som klagomålet riktas 

mot få en kopia av klagomålet samt 

meddelande om vilka yrkesetiska 

principer etikrådet anser att 

klagomålet berör. Samtidigt 

uppmanas medlemmen att kontakta 

utsedd etikrådsledamot för en 

yrkesetisk diskussion och ett etiskt 

reflekterande.  

3.4 Så snart ett ärende tagits upp för 

utredning i etikrådet och den 

klagande givit sitt tillstånd därtill, ska 

den medlem som klagomålet riktas 

mot få en kopia av klagomålet samt 

meddelande om vilka yrkesetiska 

principer etikrådet anser att 

klagomålet berör. Samtidigt 

uppmanas medlemmen att kontakta 

utsedd etikrådsledamot för en 

yrkesetisk diskussion och ett etiskt 

reflekterande. 

3.5 Etikrådet informerar den 

klagande om de etiska principerna 

och handläggningsordning samt 

meddelar den klagande skriftligen 

då ärendet är avslutat. 

3.5 Etikrådet informerar den klagande 

om de etiska principerna och 

handläggningsordning samt meddelar 

den klagande och påklagad psykolog 

skriftligen då ärendet är avslutat. 

3.6 Vid handläggning av ärende i 

etikrådet står den klagande och den 

medlem som klagomålet avser för 

sina respektive kostnader. 

 

3.7 Det ankommer på den klagande 

och den medlem som klagomålet 

avser att medverka till ärendets 

utredning, och inom fastställd tid 

inkomma med begärt yttrande. Om 

detta inte sker kan etikrådet 

antingen avvisa ärendet eller 

slutföra sin utredning på grundval av 

det material som finns tillgängligt 

 

3.7 Det ankommer på den klagande 

och den medlem som klagomålet 

avser att medverka till ärendets 

utredning, och inom fastställd tid 

inkomma med begärt yttrande. Om 

detta inte sker kan etikrådet antingen 

avvisa ärendet eller slutföra sin 

utredning handläggning på grundval 

av det material som finns tillgängligt 
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3.8 Om Etikrådet anser att anmäld 

medlem allvarligt har åsidosatt de 

yrkesetiska principerna ska ärendet 

med ett yttrande från Etikrådet 

överlämnas till förbundsstyrelsen för 

prövning om uteslutning. Av 

yttrandet ska framgå vilka 

yrkesetiska principer som 

medlemmen har åsidosatt samt en 

sammanfattning av Etikrådets 

utredning och bedömning. Samtliga 

handlingar ska därefter överlämnas 

till förbundsstyrelsen.   

3.8 Om Etikrådet anser att anmäld 

medlem så allvarligt har åsidosatt de 

yrkesetiska principerna, att det kan 

föreligga skäl för uteslutning, initieras 

utredning. Efter utredning ska ärendet 

med ett yttrande från Etikrådet 

överlämnas till förbundsstyrelsen för 

prövning om uteslutning. Av yttrandet 

ska framgå vilka yrkesetiska principer 

som medlemmen har åsidosatt samt 

en sammanfattning av Etikrådets 

utredning och bedömning. Samtliga 

handlingar ska därefter överlämnas 

till förbundsstyrelsen.   

3.9 Etikrådets ledamöter och 

eventuella utomstående sekreterare 

ska iaktta sekretess om vad de i sitt 

utredningsarbete erfarit. Detta 

hindrar dock inte att ärenden i 

avidentifierad form offentliggörs och 

utgör föremål för allmänt etiskt 

reflekterande. 

 

3.10 Handlingar i etikrådets 

utredningar avseende klagomål mot 

medlemmar förvaras på ett sådant 

sätt att obehöriga inte har tillgång till 

dem. 

Vid varje ny kongressperiod gallras 

handlingar. 

 

3.11 Handlingar som överlämnats till 

förbundsstyrelsen för beslut om 

uteslutning ska arkiveras i tio år. 

Därefter arkiveras enbart protokoll 

och avidentifierade handlingar. För 

hanterandet av arkivet ska särskild 

instruktion upprättas.  
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Punkt 25. Proposition om inrättande av Företagarråd 
 

Nytt kapitel i stadgar 
 

Företagarråd (FR) 

XX.1 Befogenheter 

 
FR är Förbundsstyrelsens beredningsorgan i företagarfrågor.  

 

Företagarrådet (FR) har till uppgift att bidra med kunskaper kring 

psykologföretagande till såväl förbundsstyrelse som kansli.  FR har vidare till uppgift 

att ge kunskaper kring förutsättningar att bedriva företag samt bevaka 

företagarfrågor.   

 

 

XX.2 Sammansättning 
 
Företagarrådet väljs av kongressen och ska bestå av 5 ledamöter inklusive 

ordförande och vice ordförande. Ledamöterna väljs på en kongressperiod.  

 

Företagarrådet ska sammanträda regelbundet och även kunna sammankallas på 

initiativ av förbundsstyrelsen. 

 

 

XX.3 Arbetsformer 
 
Företagarrådets arbete regleras via arbetsinstruktion för företagarråd som fastställs 

av förbundsstyrelsen. 

 

Företagarrådet ska varje år lämna en verksamhetsberättelse till förbundsstyrelsen. 

För varje kongressperiod ska rådet lämna en verksamhetsberättelse till kongressen.   
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