
Medlemsavgiften i Läkarförbun-
det höjs om en månad, den 1 juli,
med 250 kronor om året.

Det beslutade en majoritet i
förbundets fullmäktige i fredags
efter en tuff debatt.  

Centralstyrelsen ville höja 500
kronor, medan de yngre läkarna i
Sylf inte ville ha någon höjning
alls.

❙ ❙ Budgetdebatten vid fullmäktige kom
helt att domineras av avgiftshöjningen.

Bakom centralstyrelsens förslag till
en höjning ligger att förbundets ekonomi
har försämrats under senare år: Läkar-
tidningen tappar annonsintäkter och det
finns en osäkerhet kring utvecklingen
framöver; kapitalet har minskat på grund
av bland annat börsens nedgång.

Centralstyrelsens budskap via VD
Lars Andåker var att driftsbudgeten ska
vara balanserad. Det kräver att av-
giften höjs med 500 kronor per år,
vilket skulle ge ett tillskott på 12,6
miljoner kronor. 

Lars Andåker redovisade en
oro för att endast 50 procent av
förbundsverksamheten finansie-
ras via medlemsavgifterna. Han
påpekade att man nu räknar med
att behöva ta 12 av pensionsstiftel-
sens 60 miljoner kronor för att
täcka driftskostnader.

– Men om vi ska ta ut 10 – 15
miljoner om året därifrån är den
snart slut, befarade han.

Ändå har förbundet dragit åt
svångremmen inom kansliverk-
samheten och inom den parlamen-
tariska delen och sparar därmed 5,5 mil-
joner kronor.

Hårt motstånd
Men motståndet mot 500-kronorsförsla-
getblev hårt. Här saxar vi lite ur debat-
ten, där väldigt många deltog.

Sylf satte sig helt emot en höjning. De
underströk att det redan nu finns svårig-
heter med att rekrytera nya medlemmar.
En avgiftshöjning skulle göra det arbetet
än svårare, ja det skulle kunna leda till att
medlemsantalet totalt i förbundet går ner.

En av sylfarna, Anton Holmgren, an-
såg att tajmingen var dålig eftersom Lä-
karförbundet just lagt ut 6 miljoner kro-
nor på sitt 100-årsjubileum. Han berätta-
de också att förlustsatsningen på Ronden
fortfarande spökar och att en avgiftshöj-
ning kunde uppfattas som en direkt följd
av den affären.

Per-Erik Lundgren från Sjukhuslä-

karföreningen menade att förbundet
måste minska det ekonomiska beroendet
av Läkartidningen, men ansåg det lite
provocerande att höja så mycket som
500 kronor.

Upp i talarstolen klättrade Lars Ne-
vander från Skåne. Som tolk för en lång
rad föreningar; Läkarföreningarna i Skå-
ne och i Väst, för Stockholms, Hallands
och Upplands allmänna läkarföreningar
samt Distriktsläkarföreningen, gav han
centralstyrelsens 500-kronorsavgift bak-
läxa:

• Den var dåligt tajmad. 
• Den var för hög. För så mycket

pengar måste medlemmarna få något.
En idé var att ge dem Läkartidningen,
som idag är prenumererad, men det mås-
te först utredas. Dessutom ansåg han att
en så stor höjning skulle tulla på utrym-
met för lokala avgiftspåslag.

Lars Nevander lade ett motyrkande:

att halvera den föreslagna höjningen till
250 kronor.

Torbjörn Karlsson från Uppland berät-
tade att medlemmarna där reagerat starkt
på den tänkta höjningen om 500 kronor.

– Det finns en stark kritik mot hur Lä-
karförbundets ekonomi har hanterats de
senaste åren, en kritik som bottnar fram-
för allt i Ronden-frågan där vi tidigt gick
ut och varnade för att det kunde leda till
ekonomiska förluster, framhöll han.

Han ansåg att politiskt hade det nog
varit möjligt att höja avgiften i fjol eller
förfjol, och kanske blir det möjligt igen
nästa eller nästnästa år.

– Men i år är det omöjligt att göra det.
Och vi vill inte ställa oss bakom den re-
duktion av medlemsantalet, och av Lä-
karförbundets kraft, som det skulle inne-
bära att höja medlemsavgiften med 500
kronor, sa han och möttes av applåder.

Mattias Hällje från Östergötland

tyckte att frågan var svår och tog Mac
Donalds till hjälp för att få perspektiv på
avgiftshöjningen.

– 500 kronor är 10 Big Mac. Det har
vi alla, både här i salen och alla andra lä-
kare råd med. Men det är absolut en då-
lig tajming att komma med en sådan
höjning efter Ronden.

Han påminde fullmäktige om att be-
sluten om Ronden hade fattats – av full-
mäktige. 

Han ville varken se 0 eller 500 utan
»en god avvägning«.  

Flera för 500 kronor
Det höjdes också flera röster för en höj-
ning på 500 kronor. Exempelvis Tho-
mas Lindén från chefsföreningen undra-
de om fullmäktigeledamöterna var be-
redda att ta av kapitalet och i så fall un-
der hur många år. Eller ska vi skära ner
på Läkarförbundets verksamhet i stället

för att höja avgiften, frågade han. 
Han underströk att i fem år har

man sett problem med att med-
lemsavgiften finansierar en så li-
ten del av verksamheten.

– Vi har inte kunnat ta i den
frågan medan pengarna har ram-
lat in. Men nu gör de inte det läng-
re, så jag vet inte när tajmingen
för en höjning skulle vara bättre,
sa han.

Maria Tonnander från Krono-
berg ansåg att fullmäktige måste
kunna fatta tuffa beslut. Hon var
beredd att stödja en höjning, oav-
sett om den blev 250 eller 500 kro-
nor, för sa hon, »det är bättre att
höja än att ha en underbalanserad

budget«.

Skulle väcka ont blod
Helena Rolandsdotter från Stockholm
menade att för den enskilde medlem-
men, till exempel AT-läkaren som bör-
jar i höst, är 500 kronor mycket.

– Ska man höja 30 procent måste man
ha något att erbjuda. Jag tror att en sådan
höjning skulle väcka ont blod.

Här måste Läkartidningen tyvärr sät-
ta streck i debatten.

Beslutet i fullmäktige blev i korthet:
Medlemsavgiften höjs från den 1 juli

med 250 kronor, från 1 550 till 1 800 på
helårsbasis för fullbetalande medlem.

Samtidigt fick CS i uppdrag att se
över och korrigera budgeten samt även
att utreda förutsättningarna för att inklu-
dera Läkartidningen i medlemsavgiften.

Tom Ahlgren
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Medlemsavgiften höjs 250 kronor

Lars Nevander kunde nöjt konstatera att avgifts-
höjningen blev enligt hans linje. FOTO: TORBJÖRN ZADIG


