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Förbundsstyrelsen  
Sammanträde 10 juni 2020 

Mötet sker via Teams 
 

 

Närvarande:                                                                       Tjm: 

Chaim Zlotnik, ordförande  Anna Ekmer, vid protokollet 
Urban Alsenmyr Jenny Måhlgren 
Patrik Andrén, ej p 26 Martin Karlgren 
Gunilla Carlsson Hilda Zollitsch, p 2-14 
Peter Schulz Jonas Nordvall, p 2-6 
Per Vult von Steyern Elin Valentin, p 2-6 
Elias Naia Mansouri Jeanette Reinbrand, p 10, 11  
 
Patricia De Palma, suppleant, p 6-7 
Lena Rignell, suppleant, ej 1-7 
Nathalie Wåhlin, suppleant 
 
 

1. Sammanträdets öppnande  
 

Ordförande Chaim Zlotnik hälsar alla mötesdeltagare välkomna till mötet. Särskilt hälsas 
Nathalie Wåhlin, suppleant i TEV, välkommen. 
 
 

2. Utseende av sekreterare 
 

Beslut: Anna Ekmer utses till sekreterare.  
 
  

3. Utseende av justerare   
 
Beslut: Patrik Andrén utses att jämte ordföranden justera protokollet.  
 
 

4. Fastställande av föredragningslista 
 

Beslut: Föredragningslistan fastställs med tillägg från Patrik Andrén: Telefonsamtal från medlem 
angående ID-kort med medlemslogga, under punkten 25 Övriga frågor. 
 

 

5. Föregående mötesprotokoll (konfidentiellt)   
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6. Fortbildningen: Lägesrapport 
 

Föreligger rapport från fortbildningsverksamheten. 
 

Elin Valentin, ny kommunikatör på förbundet, presenterar sig. 
 
Patricia De Palma rapporterar från fortbildningsrådets första digitala internat den 4–5 juni. 
  
Jonas Nordvall berättar om ett par olika ekonomiska scenarier. Ett scenario är att inga kurser 
från och med den 15 mars kan genomföras. Scenario två är att planerade kurser kan 
genomföras. Scenario två är osäkert i dagsläget då det bygger på hur pandemin utvecklas och 
vilka råd och rekommendationer som Folkhälsomyndigheten kommer att ge framöver, samt 
om arbetsgivarna av kommer att låta sina anställda gå på kurs. 
 
Jonas Nordvall presenterar också fortbildningsverksamhetens svar på ett antal väsentliga 
frågor i rådande situation, till exempel hur de ser på konkurrensen i branschen med tanke på 
att många ger digitala kurser/informationsfilmer gratis. Jonas berättar också att våren 2021 
planeras som normalt med ett 70–80 kurser, med skillnaden att de kommer att ha ett visst 
digitalt utbud. Kursverksamheten testar och utvärderar Zoom som verktyg.  
 
Patricia De Palma och Jonas Nordvall har fått i uppdrag av fortbildningsrådet att ”corona-
anpassa” kurserna. 

 
På balanslistan finns redan ett uppdrag till Jonas Nordvall att till förbundsstyrelsens möte den 
26 augusti ta fram en långsiktig ekonomisk plan för kursverksamheten.  
 
Förbundsstyrelsen diskuterar.  

  
 

7. Tandläkartidningen: Lägesrapport  
 
Föreligger rapport från Tandläkartidningen. 
 
Hilda Zollitsch berättar att produktföretagen är avvaktande och återhållsamma med att boka 
annonser i papperstidningen, medan digitala annonser inte har påverkats lika mycket. När 
det gäller platsannonser så är läget nu ljusare, efter den stora minskningen som skedde 
tidigare under våren. Tidningsledningsgruppen bevakar nummer för nummer och har bra 
information och detaljer för uppföljning.  
 
De digitala nyhetsbreven bokas i högre grad, nästan varje utskick är fullbokat. Det är tydligt 
att den digitala satsningen ger utdelning, eftersom dessa annonser inte har påverkats lika 
mycket. Jämfört med förra året så har intäkterna tredubblats när det gäller digitala annonser. 
 
En faktor som i hög grad påverkar intäkterna är huruvida Riksstämman kommer att 
genomföras eller ej, eftersom stämmonumret brukar vara årets i särklass annonstätaste 
nummer. Per Vult von Steyern inflikar att det kommer att bli någon form av Riksstämma.  
 
Därefter presenterar Hilda Zollitsch en färsk läsarundersökning gjord under perioden 5–25 
maj 2020. Denna gång gjordes undersökningen av SKOP, de har haft annan samarbetspartner 
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tidigare. Det var telefonintervjuer med 300 slumpmässigt utvalda mottagare av tidningen. På 
inrådan av SKOP valde de att denna gång ha med färre studenter än de hade vid tidigare 
undersökningar 2013 och 2017. Svarsfrekvensen var 93 %. Några frågor hade öppna svar.  
 
Några resultat från läsarundersökningen: 
 
98 % är nöjda med tidningen och ger betyget 4 av 5.  
 
84 % uppger att tidningen är ett viktigt eller mycket viktigt skäl att vara medlem i Sveriges 
Tandläkarförbund. 
 
Trovärdig, aktuell och lättläst var beskrivningar som fick höga siffror.  
 
Mest läst är nyheter om tandvård och vetenskapliga artiklar.  
 
Debatt och fortbildning/utbildningsfrågor skattas högre än tidigare. 
 
Förbundsnyheter/medlemssidorna fick inte så höga siffor. Så ser det dock ut bland läsare av 
andra organisationstidningar överlag.  
 
82 % vill läsa Tandläkartidningen som papperstidning, oavsett ålder. 
 
93 % läser minst hälften av alla nummer. 
 
68 % läser alla eller nästan alla nummer. Det är en lite lägre siffra än tidigare undersökningar, 
men mot bakgrund av samhällsutvecklingen att människor lägger mindre tid på tryckta 
medier generellt så är det en bra siffra berättar Hilda Zollitsch.  
 
Läsmängden är i nivå med de tidigare undersökningarna 2013 och 2017. Det vill säga när man 
väl tar upp tidningen så läser man en stor del av den. 
 
35 % besöker webben minst en gång per månad, vilket är en fördubbling sedan den senaste 
undersökningen 2017. Webben fick också betydligt bättre betyg än vid förra mätningen. 
 
23 % känner till appen som lanserades 2019. Så där finns förbättringspotential medger Hilda 
Zollitsch. 
 
Kursverksamheten och Tandläkartidningen är det som flest förknippar Sveriges 
Tandläkarförbund med. 
 
Slutsatser enligt SKOP; ”Läsarna är stolta över sin organisation!” och ”Läsarna gillar sin 
tidning!” 
 
Förbundsstyrelsen tackar för informationen och gratulerar till det positiva resultatet. 
 
 

8. Kansliet och ordförande: Lägesrapport inkl. kalendarium 
 
Föreligger information från kansliet samt kalendarium för 2020.  
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Jenny Måhlgren rapporterar. Förbundets påverkansarbete har under perioden fokuserat på 
att belysa vikten av tandvård under pandemin i allmänhet och för gruppen 70+ i synnerhet.  
Vi har genom debattartikel, TV-inslag, radiointervjuer, Text-TV:s förstasida, möten med 
Socialdepartementet och Socialstyrelsen fått upp frågan på agendan. Jenny uppmanar 
förbundsstyrelsen att höra av sig om de har synpunkter eller idéer kring arbetet. Förbundet 
får fortfarande förfrågningar från media från olika håll. Chaim Zlotnik tar vid och berättar att 
han har varit på flera besök i Radiohuset för intervjuer. Han berättar också att han får 
telefonsamtal från privatpersoner som hör av sig efter att till exempel ha läst debattartikeln, 
då handlar det ofta om kostnaderna för tandvårdsbesök.  
 
Jenny Måhlgren berättat att veckomötena med riksföreningarna har fortsatt samt de 
regelbundna mötena med de nordiska tandläkarförbunden. 
 

Beslut:  Kansliet uppdras att återrapportera till förbundsstyrelsen när bristen i hanteringen av 
personuppgifter vid fakturering, som nämns i rapporten, är åtgärdad. 
 
Kanslirapporten läggs till handlingarna. 
 
 

9. Förbundet och TSABs hantering av stödpaket i samband med pandemin 
 
På grund av coronapandemins ekonomiska effekter tog antog riksdagen den 3 april 
regeringens förslag om en tidsbegränsad nedsättning av socialavgifterna. Det innebär att 
arbetsgivaravgifterna sänks mellan 1 mars och 30 juni 2020. 
 
I enlighet med den muntliga information som styrelsen fick på styrelsemötet den 24 april har 
förbundet och TSAB använt sig av möjligheten till sänkta arbetsgivaravgifter. Det har under 
perioden 1 mars till 31 maj inneburit minskade kostnader med ca 65 tkr.  
 
Jenny Måhlgren föredrar ärendet och vill göra förbundsstyrelsen uppmärksammad på hur 
andra förbund valt att hantera möjligheten till stödpaket. Jenny informerar om att Saco inte 
kommer att använda stödpaketet, men de flesta av Sacos förbund har använt sig av det.  
 
Sveriges Tandläkarförbunds kansliledning gör fortsatt bedömningen att korttidsarbete inte är 
aktuellt då stödpaketets syfte är att rädda verksamheter och inte resultatet för 2020. 
 

Beslut:  Förbundsstyrelsen beslutar att tills vidare ta del av sänkta arbetsgivaravgifter.  
 
Förbundsstyrelsen beslutar att eventuell utökning av stödåtgärder för förbundets del ska 
föregås av beslut i förbundsstyrelsen. Detta innebär att förbundsstyrelsen kan bli kallad till 
extramöten med kort varsel. 
 
 

10. Policydokument, genomgång och uppdatering av grundutbildning och 
kompetensförsörjning 

 
Förbundets policydokument Tandläkarens grundutbildning och Tandvårdens framtida 
personal- och kompetensförsörjning föreligger med ändringsförslag. Dokumenten har 
bearbetats i dialog med ansvarig styrelseledamot i förbundsstyrelsen.   
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 Jeanette Reinbrand föredrar ärendet. 
 
 Förbundsstyrelsen diskuterar. 
 
Beslut:  Förbundsstyrelsen godkänner policyförslaget Tandläkarens grundutbildning efter några få 

justeringar, tillägg och strykningar under mötet. Bilaga 1. 
 
 Förbundsstyrelsen godkänner policyförslaget Tandvårdens framtida personal- och 

kompetensförsörjning efter några få justeringar, tillägg och strykningar under mötet. Bilaga 2. 
 
 

11. Argumentationsbank angående nytt lärosäte med tandläkarutbildning i 
Jönköping (konfidentiellt) 

 
 

12. Ekonomi: Budgetdirektiv för 2021 (konfidentiellt) 
 
 

13. Ekonomi: Behov av eget kapital i förbundet (konfidentiellt) 
 

 

14. Ekonomi: Försäljning av administrativa tjänster (konfidentiellt) 
 
   

15. Ekonomi: Kamrathjälpens ersättning för administrativ service 2020 
(konfidentiellt) 

  
 

16. Balanslista FS-beslut (konfidentiellt)   
 
 

17. Förbundsmöte (FM) 4 december: Röstetal per riksförening 
 
Förbundsstyrelsen informeras om medlemsantalen i respektive riksförening den 1 juni. Det 
föreligger även en uträkning av röstetal, dvs hur många ombud respektive förening får ha på 
förbundsmötet. Enligt stadgarna erhålls ett ombud per påbörjat 150-tal medlemmar i alla 
föreningar utom Studerandeföreningen, där antalet ombud är förutbestämt till fyra.  
 
Årets totala antal blir 46 ombud.  
 
Chaim Zlotnik konstaterar att TT får 29 ombud, TEV 11, SOL 2 och STUD 4.   

 
Beslut:  Informationen läggs till handlingarna.  
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18. FM: Mötesform 
 

Ärendet tas upp på grund av coronapandemin och att det i år kanske inte kommer vara 
möjligt att ha ett fysiskt förbundsmöte.  
 

Beslut:  Förbundsmötet kommer att bli av den 4 december, men i vilken form beror på pandemins 
utveckling och myndigheternas rekommendationer. Förbundet ska stå redo med ett digitalt 
alternativ. I inbjudan som skickas ut i sommar till riksföreningar, associerade föreningar och 
stiftelser ska det framgå att mötet eventuellt blir digitalt.  
 
  

19. FM: Hedersutmärkelser och priser 
 
Föreligger bestämmelser för de olika hedersutmärkelserna och priserna, samt tidigare 
pristagare. 
Sveriges Tandläkarförbunds 100-årsfond 
Sveriges Tandläkarförbunds fond för tandhälsobefrämjande åtgärder 
Hedersmedlem 
Gotthard Dahlén-medaljen 
 

Beslut:  Punkten bordläggs till nästa möte den 26 augusti.  
 

Förbundsstyrelsen uppmanas att i förväg till Anna Ekmer skicka in förslag på kandidater till de 
olika hedersutmärkelserna och priserna som benämns ovan, så att de kan komma med i 
möteshandlingarna inför styrelsemötet den 26 augusti.  
 
 

20. FM: Propositioner, uppföljning 
 

Beslut:  Punkten bordläggs till nästa möte den 26 augusti. 
 

 

21. NPO Tandvård  
 

Protokollet från NPO Tandvårds möte den 29 april 2020 föreligger för kännedom. 
 
 Chaim Zlotnik kommenterar protokollet. 
 
Beslut: Informationen läggs till handlingarna. 
 
 

22. Utseende av ledamöter i Forssbergs Dentaldepots stipendiefond 
 
Enligt stadgarna för Forssbergs Dentaldepots stipendiefond utser Sveriges Tandläkarförbund 
två av tre ledamöter i fondens styrelse. 
 

Beslut:  Förbundsstyrelsen utser Per Vult von Steyern och Jenny Måhlgren till Tandläkarförbundets 
representanter i Forssbergs Dentaldepots stipendiefond under åren 2020–2021.  
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Som suppleant för Per Vult von Steyern utses John Bratel och som suppleant för Jenny 
Måhlgren utses Martin Karlgren. 
 
 

23. Rapport från riksföreningarna 
 
Riksföreningarna rapporterar. Bland annat berättar Chaim Zlotnik, Tjänstetandläkarna, att 
det är fler ärenden än vanligt för kansliet att hantera. Per Vult von Steyern, SOL, säger att för 
deras del handlar mycket just nu om examinationer.  
 
 

24. Rapport från Tandläkare-Sällskapet 
 
Per Vult von Steyern rapporterar att det blir en Riksstämma och vid halvårsskiftet bestäms 
om den blir fysisk eller digital. De arbetar intensivt med planeringen för de olika scenarierna. 
Riksstämman kommer bland annat att handla om corona, hur tandvården arbetar och 
politiska diskussioner kring pandemin. Per Vult von Steyern berättar att oavsett form så 
kommer Riksstämman att drabba Tandläkare-Sällskapet hårt ekonomiskt. 
 
 

25.   Övriga frågor 
 

Telefonsamtal från medlem angående möjlighet att tillhandahålla ID-kort med 
medlemslogga. 
 
Patrik Andrén som fått samtalet tar upp ärendet. Ett fåtal frågor har även inkommit till 
kansliet. Information om tidigare hantering i frågan ges av kansliet och styrelsen konstaterar 
att det tidigare styrelsebeslutet i frågan kvarstår. 
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26.   Mötets avslutande 
 
 
Chaim Zlotnik tackar och ger en stor eloge till alla för ett givande och dynamiskt möte trots 
de digitala förutsättningarna och avslutar mötet. 

 
 
 

 Chaim Zlotnik     Vid protokollet 
 Ordförande 
 
 
 Justeras    Anna Ekmer 

 
  

Punkterna 1–25 
  
 
 
 Patrik Andrén 
 
 
 

Punkten 26  
 
 
 
Urban Alsenmyr 

  
 
 


