
Valberedningens förslag till ny
styrelse för distriktsläkarför-
eningen, DLF, är för svagt. Det
menar bland annat Norrbottens
lokalförening, som presenterar
ett alternativt förslag till styrelse.

– Valberedningens förslag in-
nehåller inte tillräckligt många
nya namn, säger Robert Svart-
holm, ordförande i Norrbottens
lokalförening.

❙ ❙ Vid DLFs fullmäktigemöte i morgon
den 19 april blir sammansättningen på
den nya styrelsen en het valfråga. I grun-
den handlar det om vilken inställning sty-
relsen har till en gemensam plattform för
alla familjeläkare som är specialister i all-
mänmedicin. Frågan har ställts på sin
spets genom tre motioner inför fullmäkti-
gemötet, motioner som redan besvarats
av den nuvarande styrelsen (se LT nr 15
2002).

I valberedningens förslag till nyval
föreslås att Benny Ståhlberg, sekreterare
i nuvarande styrelsen, väljs till ordföran-
de. Sten Stenberg, ledamot i nuvarande
styrelse, föreslås som sekreterare. Daga
Byfors, Stockholm, Anders Nilsson,
Stockholm, samt Per Nordlund, Malmö,
är valberedningens förslag till övriga
nya ledamöter. 

Vice ordförande Maria Dalemar, kas-
sör Christian Bergh samt ledamot Sven-
Axel Andersson är inte föremål för val.

– Den nuvarande styrelsen har mar-
kerat att den inte vill arbeta för att uppnå
en gemensam plattform. Men det finns
många som är intresserade av ett »platt-
formsarbete« och därför presenterar vi
ett eget förslag till styrelsesammansätt-
ning, säger Robert Svartholm.

I förslaget till alternativ styrelse före-
slås Ulf Måwe, distriktsläkare i Luleå
med förtroendeuppdrag inom bland an-
nat Svensk förening för allmänmedicin
(SFAM) till ny ordförande. 

– Ulf Måwe har tidigare varit ordfö-
rande i Norrbottens lokalförening och
han har ett stort nätverk i den fackliga
världen, säger Robert Svartholm.

Valberedningens ordförande Ingvar
Norén är oförstående till argumentet
»för få nya namn«, och menar istället att
deras förslag tvärtom bygger på ambitio-
nen att få in extra många nya namn i sty-
relsen. 

– Den nuvarande ordföranden Carl-
Eric Thors har ju meddelat att han står
till förfogande för att fortsätta, men vi
valde ändå att föreslå en ny ordförande
utifrån ambitionen att få in nya namn.
Däremot menar vi att man som ordföran-
de inte bör välja någon som idag inte är
fackligt aktiv, säger Ingvar Norén.

– Genom vårt förslag att välja in pri-
vatläkaren Anders Nilsson har vi velat få
in ökad kunskap i styrelsen om de priva-
ta läkarnas villkor. Valberedningens för-
slag har dock varit helt oberoende av den
diskussion som uppkommit ifråga om en
gemensam plattform för alla familjelä-
kare.

Tvekar till att ingå i den styrelsen
Per Nordlund, ordförande i DLF Syd-
västra Skåne och en av dem som motio-
nerat om en gemensam plattform, före-
slås av valberedningen bli ny ledamot.
Samtidigt tillhör han de som riktar star-
kast kritik mot att den nuvarande styrel-
sen inte hörsammat motionerna. Han
ställer sig därför tveksam till att ingå i en
styrelse med den utformning som valbe-
redningen nu presenterat.

– Jag vill se en styrelse som är slag-
kraftigare än den som nu föreslås av val-
beredningen. Men innan jag kan ta ställ-
ning till om jag vill ingå i den nya styrel-
sen måste jag veta hur den ställer sig till
min motion, säger Per Nordlund.

Robert Svartholm hävdar att DLF
Norrbotten försökt påverka valbered-
ningen att komma med ett förslag, som
mer överensstämmer med de önskemål
som företrädarna för en gemensam platt-
form framfört, men utan att lyckas.

– Vi har ett brett stöd i landet för våra
förslag och jag tror att motionerna kom-
mer att tas av fullmäktige, säger Robert
Svartholm.

Redan innan fullmäktigemötet den
19 april ska förslaget på en alternativ
styrelse ha skickats ut till fullmäktigele-
damöterna. Förutom Ulf Måwe föreslås
som nya ledamöter Kerstin Ermebrant,
Östersund, Christer Olofsson, Karlskro-
na, samt Per Nordlund, Malmö, och An-
ders Nilsson, Stockholm. De två sist-
nämnde ingår även i valberedningens
förslag.
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Fullmäktige avgör om Ulf Måwe eller Benny Ståhlberg blir ny ordförande

»Gemensam plattform« orsakar
strid om ny styrelse i DLF

Ulf Måwe, står
bakom förslaget
om gemensamt
plattformsarbete.
Han förs nu fram
som alternativ till
valberedningens
förslag, …

… Benny
Ståhlberg, som i

egenskap av
ledamot i den

nuvarande
styrelsen inte

förordar ett
gemensamt

plattformsarbete.

❙ ❙ 3,75 miljarder kronor till landstingen
för att minska väntetiderna och öka till-
gängligheten i vården. Det föreslås i re-
geringens vårbudget som presenterades
i måndags. 

Genom att arbeta bort köerna läggs
enligt regeringen också en god grund för
att en enhetlig vårdgaranti kan införas
inom tre år. För att poängtera vikten av

att vända den negativa utvecklingen av
hälsan i arbetslivet ska regeringen for-
mulera mål för ökad hälsa i arbetslivet
till budgetpropositionen för 2003. 

Regeringen föreslår också att taken i
sjuk- och föräldraförsäkringen bör höjas
från 7,5 till tio basbelopp från 1 juli 2003
om det statsfinansiella läget så tillå-
ter. (LT)

3,75 miljarder till landstingsvård
i regeringens vårproposition


