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Protokoll 

Stor-Stockholms Privatläkarföreningens (S-SPLF) årsmöte 

2022-01-31  

Stor-Stockholms Privatläkarförenigens årsmöte 2021-01-25 kl. 18:00 Digitalt via Zoom.  

Inbjudna gäster:  

Thomas Andersson, Ordf. Svenska Privatläkarförenigen (SPLF)  

Anja Beijar, Kanslichef Stockholms Läkarförening  

Mia Wallgren, SLF  

Ninni Hackzell, Stockholms Läkarförenings kansli  

Johnny Gustafsson, S-SPLF’s kansli  

Johan Styrud, Ordförande i Stockholms Läkarförening  

  

§1. Mötets öppnande 
Ordförande Hannu Määttänen öppnade mötet och hälsade alla välkomna 

 

§2. Val av mötesordförande  
Till ordförande för mötet valdes Bengt-Olov Tengmark 

  

§3. Val av sekreterare för mötet  
Till sekreterare för mötet valdes Mikael Machado 

  

Mötet inleds med att STOCKHOLMS PRIVATLÄKARSERVICE AB  

informerar om sitt verksamhetsår 2021. 
Ordförande Hannu Määtänen och Vice ordförande Rumiana Zlatewa gick igenom viktiga 

punkter i tidigare utsänd verksamhetsberättelse.  
Förtydligande avseende uppdelningen i en föreningsdel ( Stor-Stockholms Privatläkarförening 

) och Stockholms Privatläkarservice AB. Det senare ägs av föreningen och representerar 

läkarbolagen.  

   

§4. Val av justeringsmän tillika rösträknare 
Till justeringsmän valdes  Richard Müller-Brunotte och Göran Thingwall 

 

§5. Fastställande av dagordning och anmälan av övriga frågor  
Dagordningen fastställdes. Inga övriga frågor anmäldes. 
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§6. Mötets stadgeenliga sammankallande  
Mötet beslutade att  årsmötet var utlyst i stadgeenlig ordning 

 

§7. Verksamhetsberättelse för S-SPLF 2021  
 

Verksamhetsberättelsen sammanfaller till stor del med verksamhetsberättelsen för Stockholms 

privatläkarservice. Följande punkter diskuterades och förtydligades. 

 

- Digitala vårdbesök för taxeläkare är även detta år möjliga. Region Stockholm har dock 

fortsatt valt att inte ge denna möjlighet. 

- En dom i Kammarätten har fastställt att fria nyttigheter kvarstår för läkare inom LoL efter en 

tidigare dom i Förvaltningsrätten som överklagats av Region Stockholm. I detta sammanhang 

så framfördes ett utomordentligt stort tack från föreningen  till Mia Wallgren som författat 

överklagandet. 

- Ett möte är planerat med Stockholms sjukvårdsdirektör Anders Ahlsson. Bland andra frågor 

kommer styrelsen framföra ett mycket starkt önskemål om att återuppta regelbundna möten 

för att diskutera specifika vårdvalsfrågor med förvaltningen. 

- Förlängd möjlighet för digifysiska besök inom taxan även 2022. Tyvärr har inte Region 

Stockholm ändrat sin inställning och detta tillåts ej i regionen. 

- Heltidsarbete, vilket är en förutsättning inom LoL (förutom inför planerad pension), 

definieras som 75% av tak 1. En lägre procentsats innebär att förvaltningen kan göra en 

”uppföljning”. En individuell bedömning görs men kan leda till att läkaren kan förlora sin 

etablering eller förhindras att sälja denna. Överklagan av beslut kan endast drivas rättsligt. 

Vårt intryck är att förvaltningen kommer ha en mer ”förlåtande” inställning när det gäller 

pandemiåren. 

- En arbetsgrupp där S-SPLF deltar arbetar med frågan om ett speciellt utarbetat 

sjukskrivningsintyg för läkare inom LoL. 

- SKR, Läkarförbundet och Fysioterapeuterna har en dialog avseende taxans  och hur den ska 

integreras inom den framtida ”småskaliga” sjukvården. 

  

§8. Ekonomisk rapport  
Kassören Mattias Jangard rapporterade att ekonomin är stabil ( årsredovisning bifogad i 

möteshandlingarna) men att det råder en obalans när det gäller medlemsinkomsterna. Se 

vidare nedan under fastställande av medlemsavgifter för 2023. 

 

§9. Revisionsberättelse  
I revisorernas frånvaro föredras revisionsberättelsen för 2021 av kassören. 

Revisionsberättelsen lades till handlingarna. 

 

§10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen  
Årsmötet beslöt ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 
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§11. Val av ordförande och styrelse intill nästkommande årsmöte 
Föreslogs omval av ordförande Hannu Määtänen vilket godkändes av mötet. 

 Föreslogs omval av övriga sittande ledamöter i styrelsen, vilket godändes av mötet. Dessa är :  

Rumiana Zlatewa, Mattias Jangard, Mikael Machado, Richard Muller-Brunotte, Björn 

Zackrisson.  

 

§12. Val av fullmäktigeledamöter till SPLF:s årsmöte lördag 2 april 

2022 samt ersättare  
Val av styrelsen. Ytterligare medlemmar anmäler intresse. 

 

§13. Val av 4 delegater till Stockholms Läkarföreningens fullmäktige 

23 mars kl 18:00 
Föreslogs Hannu Määtänen, Rumiana Zlatewa, Mattias Jangard och Mikael Machado vilket 

godkändes av mötet. 

  

§14. Val av revisorer 
Revisor Ulf Johansson, Finnhammars revisionsbyrå  föreslogs och godkändes för omval av 

mötet. 

 

§15. Val av valberedning  
Mötet föreslog omval av Björn Salomonsson,  Bengt Jansson och 

Christina Janert (sammankallande). Godkändes av mötet. 

 

§16. Motioner och Propositioner  
Inga motioner har inkommit. 

 

§17. Fastställande av medlemsavgift till föreningen avseende 2023 
Enligt stadgarna för S-SPLF ( föreningen ) så skall medlemmar betala en avgift till S-SPLF 

och en till Stockholms Privatläkarservice (avdragsgill avgift). Ungefär hälften av 

medlemmarna betalar endast avgiften till föreningen trots påminnelser. Detta får som 

konsekvens att den andra hälften står för 90% av den sammanlagda inkomsten för vår 

förening. Förutom att detta inte är stadgeenligt så är detta inte en acceptabel obalans. 

Styrelsen föreslog därför en differentierad avgift för 2023, med nedanstående två alternativ. 

Detta förslag godkändes av mötet. 

 

1. S-SPLF 360 kr + Stockholms Privatläkarservice 3750 kr  (3000 kr + moms). 

2. S-SPLF 3360 kr  + Stockholms Privatläkarservice 0 kr. 
 

 

 

 

§18. Övriga frågor  
- Nästa årsmöte 30 januari 2023 

- Förslag framfördes att även nästa år hålla årsmötet digitalt. 
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§19. Mötet avslutades 

 

 
 

Mikael Machado  Bengt-Olov Tengmark 

Sekreterare   Mötesordförande 

 

 

Justeras: 

 

 

 

Richard Müller-Brunotte  Göran Thingwall 
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