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Föredragningslista 
1. Mötets öppnande 
2. Fastställande av röstlängd 
3. Val av ordförande för mötet 
4. Val av vice ordförande för mötet 
5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare 
6. Mötets behöriga utlysande 
7. Närvarorätt för press, motionärer, gäster m.fl. 
8. Fastställande av föredragningslista 
9. Fastställande av mötesordning 

a. Fastställande av mötesregler för plenumförhandling   
b. Fastställande av mötesregler för påverkanstorg  
c. Fastställande av antal påverkanstorg och indelning i dessa 

10. Verksamhetsberättelse 2021 
11. Årsredovisning 2021 och revisionsberättelse 
12. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen 
13. Behandling av interpellation 
14. Motioner 
15. Propositioner 

a. Fastställande av verksamhetsplan 
b. Budget 2023 
c. Övriga propositioner 

16. Val 
a. Ordförande (väljs för två år) 
b. Andre vice ordförande (väljs för två år) 
c. Fem ledamöter till Förbundsstyrelsen (FS) (väljs för två år) 
d. Auktoriserad revisor 
e. Två ordinarie ledamöter till valberedningen (väljs för två år) 
f. Suppleant till valberedningen (väljs för två år) 

17. Mötets avslutande
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Mötesregler 

Mötesregler för fysiska påverkanstorg under fullmäktige  
Mötesformer  

• Det digitala mötessystemet i fullmäktige används även vid de fysiska 
påverkanstorgen för att yrka och ta ställning till handlingar.  

• De fysiska torgen utgörs av rum som är anvisade enligt instruktioner på plats.  

 

Deltagarnas rättigheter  

• Samma regler för närvaro-, yttrande-, yrkande- och rösträtt gäller för påverkanstorgen 
som under plenum.  

  

Att göra yrkanden  

• Yrkanden som kan göras i anslutning till en motion eller proposition är 
ändringsyrkanden (d v s ändringar i formuleringar av befintlig handling) eller 
tilläggsyrkanden (d v s tillägg till handlingen). Ett ändrings- eller tilläggsyrkande ska 
syfta till att angripa samma problem som ursprungshandlingen syftar till att hantera. 
Mötespresidiet gör bedömningen om ett yrkande är att betrakta som uppenbart 
utanför området för ursprungshandlingen.  

• Yrkanden skrivs in digitalt, direkt i mötessystemet. När ett yrkande registrerats i 
systemet skrivs det också ut och sätts upp på torget i anslutning till det förslag som 
yrkandet relaterar till.  

• Förbundsstyrelsen kan yrka på bifall för egna eller andras yrkanden. De förslag 
styrelsen ställer sig bakom markeras med gul färg i mötessystemet.  

• Det är inte möjligt att ändra eller dra tillbaka lagda yrkanden i mötessystemet. Skälet 
är att det kan vara andra än ursprungsmotionären som vill stödja förslaget. En 
motionär som vill ändra sig behöver därför lägga ett nytt yrkande.  
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Att göra ställningstaganden  

• För att ta ställning till vilka yrkanden som ska gå vidare till plenum går den som har 
rösträtt in i mötessystemet och trycker på “tumme upp”-symbolen vid respektive 
yrkande.   

• Det är möjligt att ta ställning för fler än ett yrkande rörande samma skrivelse, och det 
är även möjligt att ta bort en ångrad röst genom att återigen trycka på “tumme upp”-
symbolen.   

• Det går att rösta på samtliga lagda motioner, propositioner och alternativa yrkanden 
fram tills att påverkanstorgen stänger.   

  

Vid fasens slut  

• Utfallet från påverkanstorgen sammanfattas i ett torgprotokoll som framställs av 
torgfunktionärerna. Av protokollen kommer att framgå vilka yrkanden som lagts och 
hur mycket stöd de fått från torgen.  

• När torgprotokollen är klara läggs de in i det digitala mötessystemet. Det yrkande vid 
respektive handling som får flest ställningstaganden vid påverkanstorgen blir torgets 
förslag och behandlas. Detta förslag kommer automatiskt att lyftas upp i de 
efterföljande plenumförhandlingarna, och ställas mot förbundsstyrelsens 
huvudförslag.  

• Även yrkanden som lagts vid påverkanstorgen och som ej fått flest 
ställningstaganden, och därmed inte blivit torgets förslag, kan lyftas i plenum om det 
begärs. På grund av yrkandestoppet är det dock inte möjligt att lägga nya yrkanden i 
plenum rörande de frågor som har behandlats i torget.  
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Mötesregler för plenumförhandling  
Deltagarnas rättigheter  

• Fullmäktigeledamöter innehar fullständiga rättigheter (rösträtt, yrkanderätt, 
yttranderätt och närvarorätt).   

• Ledamöter av Förbundsstyrelsen har yrkanderätt, yttranderätt och närvarorätt.   

• Följande kategorier har rätt att delta i fullmäktiges förhandlingar (närvarorrätt) och få 
sin mening antecknad till protokollet (yttranderätt).  

o valberedning,  

o revisor,  

o tjänsteman i förbundets kansli,  

o representant för specialitetsförening,  

o representant för intresseförening, samt  

o en företrädare vardera för varje delförening med fullmäktigemandat som endast har 
ett mandat vid det aktuella fullmäktigemötet.   

• Därutöver har råd och delegationer observatörsstatus.  

  

Talarordning  

• Registrering till det digitala mötessystemet sker i samband med ankomstregistrering. 
Medhavd eller lånad IT-utrustning kan registreras i systemet.   

• Anmälan till talarlistan sker genom användning av det digitala mötessystemet.   

• Första- och andratalarlista tillämpas, vilket innebär att den som vill yttra sig första 
gången i ett ärende går före den som vill yttra sig en andra gång.  

• Replik och kontrareplik bryter talarlistan och beviljas av mötespresidiet. Dock endast 
till den som blivit personligen nämnd, tilltalad eller är ledamot av Förbundsstyrelsen.  

• Sakupplysning kan av mötespresidiet tillåtas bryta talarlistan.  

• Oberoende av talarlista kan mötespresidiet ge ordet till, i nämnd ordning  

o Förbundsstyrelsens ordförande  

o Förbundsstyrelsens föredragande i visst ärende  

• Ordningsfråga bryter debatten i sakfråga.  
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• Talartiden är   

o En och en halv minut (90 sekunder) per anförande.   

o Fyra minuter (360 sekunder) för föredragningar.   

o En minut (60 sekunder) för repliker   

o En halv minut (30 sekunder) för kontrarepliker  

o Mötespresidiet signalerar när talartiden närmar sig sitt slut.  

• Vid interpellationsdebatter gäller följande talartider:   

o Fyra minuter (360 sekunder) interpellationssvar från ledamot av 
förbundsstyrelsen.  

o En och en halv minut (90 sekunder) för anföranden från interpellanten och övriga 
anmälda talare.   

o En minut (60 sekunder) per ytterligare inlägg från förbundsstyrelsen.  

o En halv minut (30 sekunder) för kontrarepliker.  

• Mötespresidiet har rätt att bevilja förlängd talartid eller att begränsa tiden ytterligare.  

• Vid beslut om streck i debatten ska mötespresidiet lämna tillfälle för mötesdeltagarna 
att lämna in yrkanden och att begära ordet. Därefter förkunnar mötespresidiet streck i 
debatten. Från och med då kan i den aktuella sakfrågan inga ytterligare yrkanden 
lämnas in och inga nya talare begära ordet.  

• Alla anföranden ska ske med anvisad mikrofon.  

• Anföranden bör vara korta, koncisa och tydliga, så att mötestiden räcker åt alla. 
Kärnfulla inlägg är ett sätt att visa respekt för alla andra mötesdeltagare.  

  

Yrkanden  

• I plenum råder yrkandestopp gällande skriftliga ändrings- eller tilläggsyrkanden av 
motioner och propositioner.  

  

Omröstning  

• Omröstning ska vara öppen, utom vid personval.  
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• Vid omröstning är Förbundsstyrelsens yrkande huvudförslag. Mötespresidiet avgör 
propositionsordningen. Omröstning sker enligt mötespresidiets instruktioner, i 
normalfallet genom acklamation.  

• Rösträkning (votering) begärs muntligen, genom att ropa ”Votering!”. För rösträkning 
och sluten omröstning används digitalt mötessystem. Vid lika röstetal gäller för såväl 
öppen som sluten omröstning att lotten skiljer.   

• Beslut fattas med enkel majoritet när stadgarna inte föreskriver annat. Beslut om 
ändring av förbundets stadgar ska biträdas av minst två tredjedelar av den fastslagna 
röstlängden.  

  

Val  

• Valbar är endast den som föreslagits av valberedningen eller av fullmäktig vid mötet 
innan nomineringen förklarats avslutad.  

• Varje röstberättigad kan endast rösta på så många personer som valet avser.  

• Val genomförs med hjälp av digitalt mötessystem.  

  

Övrigt  

• Frågor som inte regleras i stadgar eller denna mötesordning avgörs av 
mötespresidiet i enlighet med sedvanlig mötespraxis. 
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Indelning av påverkanstorg  
  

Torg A1: Läkares ställning och villkor 

Motion: 

01 Aktivt arbete för förbättring av arbetsmiljön  

02 Utökade öppettider – ett hot mot arbetsmiljön i primär- och öppenvård  

03 Redovisning av visselblåsande  

04 Om läkares arbetsvillkor och tystnadskultur   

05 Framtagande av mall (6 Kap 6 a§) för begäran till arbetsgivaren   

06 Framtagande av mallar för begäran om förhandling till arbetsgivaren  

07 Kortare veckoarbetstid – även för läkare i Sverige  

08 Överträdelser av Arbetstidslagen  

09 Otrygghet i yrket  

10 Villkor för gravida och föräldralediga  

11 Driva eget eller drivas till vansinne  

12 Motion från Militärläkarsällskapet  

13 Medicinskt ledningsansvar  

14 Struktur för lönesättning av fackligt förtroendevalda  

15 Avskaffa arbetsgivarens utvidgade arbetsledningsrätt  

16 Motion till Läkarförbundets Fullmäktige 2022  

17 Utbilda ombudsmännen vidare i diskrimineringsfrågor  

  

Torg A2: Läkares ställning och villkor 

Motion: 

18 Tydligare reglering av övertidsavlösning  

19 Arbetstidsförkortning inför avtalsrörelse 2024   

20 Motion gällande ersättning vid extra jourpass med mindre än tio dagars varsel  

21 Angående ekonomisk ersättning för arbetad övertid för läkare 2022  
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22 ST-lönetrappa  

23 Arbete för en mer jämställd lönesättning och utplåning av lönegapet   

24 Lönekartell   

25 Centrala lönecoacher som komplement till lokalföreningarnas lönerådgivning  

26 Traditionella sparkrav urholkar medel för personal  

27 Läkarförbundet måste agera för att det nya kollektivavtalet med Vårdföretagarna efterlevs  

28 Inkludera underläkare under Med.stud.-avtalet i HÖK:en  

29 Uppföljning av HÖK:en 2020  

30 Bättre individuellt stöd från förbundet vid nyanställning  

31 Läkares arbetsmiljö i dygnetruntvård  

32 Ökad representation från lokalföreningarna i förhandlingsdelegationen  

33 Läkarförbundet ♥ Läkaresällskapet  

34 Medlemsvillkor anpassade efter medlemmarnas livssituationer  

35 Aktiva val - en kompromisslösning alla kan vara missnöjda med?  

  

Torg B: Forskning och utbildning  

Motion: 

36 Stärk seniora forskande läkares ställning  

37 Forska mera för sjukvårdens framtid och då som anställd  

38 Förenade anställningar vid universitet inom ämnesområdet rättsmedicin  

39 Huvudmannaskap arbetsmedicin   

40 Nationell slutexamination för att säkra en god kvalitet på den sexåriga läkarutbildningen   

41 Ökat inflytande och delaktighet för kliniskt aktiva läkare under hela läkarutbildningen  

42 Likvärdigt utbildnings-ansvar för aktörer inom hälso- och sjukvården  

43 Ökade ALF-medel väsentligt för fortsatt bibehållen utbildningskvalité  

44 Utökade platser på läkarutbildningen ger sämre utbildningskvalitet och gör att väntetiden 
till läkarlegitimation fortsätter att öka  

45 Fler distriktsläkare till folket  

46 Ledarskapsutbildning  



Läkarförbundets fullmäktigemöte 2022 
INDELNING PÅVERKANSTORG 

 

 
 

10 
 

47 Fortbildningen måste kunna mätas  

48 Förläng läkarstudenters studiemedel  

49 Öka understödsfonden för studenter i behov  

50 Uppföljning av rapporten Jämställt specialitetsval  

51 En klinisk vardag för internationella läkare  

52 Användande av rättsintyg vid brottsmål i svenska domstolar  

  

Torg C: Sjukvårdspolitik  

Motion: 

53 Ställningstagande avseende privata sjukvårdsförsäkringar  

54 Förbundets inställning till privata sjukförsäkringar   

55 Uppgiftsväxling – task shifting  

56 Task shifting  

57 Vem vinner egentligen på task shifting?  

58 Pengarna till vården – inte till mer administration  

59 Hellre vårda patienter än siffror  

60 Statliga universitetssjukhus  

61 Ökad statlig styrning av nyetablering av vårdcentraler och införande av incitament inom 
primärvården   

62 Inrätta patientsäkerhetsombud för att säkra patientsäkerheten  

63 Patientsäkerheten kräver  

64 Vårdvalens villkor bör förhandlas  

65 Uppdatera marknadsföringsreglerna  

66 Kollegialt stöd  

67 Läkarförbundets sjukskrivningsarbete måste vara kunskapsbaserat  

68 Medicinskt ansvar för läkare i regionens hälso- och sjukvård  

69 Dimensionering av primärvården  
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