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Snart blir det upp till dig som
medlem att avgöra vilken service
du vill att din lokalförening håller
med och bestämma vad du är be-
redd att betala för den.

❙ ❙ Gruppen som under vintern utrett lo-
kalföreningarnas ekonomi föreslår att
bidragen till lokalföreningarna tas bort
från och med år 2006.

– Det har varit en väldigt stor enighet
i gruppen om att det här är rätt väg att gå. 

Det säger Eva Nilsson Bågenholm,
ordförande för den grupp som utrett lo-
kalföreningarnas ekonomi och nu läm-
nat sina förslag. Det bekräftar till stora
delar den föregående utredningen av frå-
gan. Förslagen går ut på att lokalför-
eningarna ska bli ekonomiskt självstän-
diga. Bidragen försvinner från och med
2006 men redan inför nästa år beslutar
lokalföreningarnas årsmöten om vilken
avgift som är rimlig att ta ut. Avgiftsta-
ket slopas och det gör även kravet på att
centralstyrelsen ska godkänna lokalför-
eningarnas avgiftshöjningar. Enligt ar-
betsgruppens uträkningar skulle de fles-
ta föreningar som idag får bidrag då kla-
ra sig med en lokal avgift på 700 kronor.

I Göteborg, Malmö och Östergötland får
man idag bidrag på mellan 200 och 300
kronor per medlem. Det skulle innebära
att dessa föreningar behöver ta ut en av-
gift på minst 900 kronor för att klara av
de utgifter de idag har för sin verksamhet.

– Det blir lokalföreningarnas eget an-
svar att direkt fråga sina medlemmar vil-
ka behov man har och vad det får kosta.

Olika förutsättningar
Arbetsgruppen har inte föreslagit några
riktlinjer för omfattningen på den lokala
medlemsservicen utan håller fast vid den
rekommendation om kanslistöd som den
förra utredningen gav. Eva Nilsson Bå-
genholm säger att det är oförenligt med
tanken på självbestämmande att centralt
styra hur lokalföreningarna ska organi-
sera sin verksamhet.

– Förutsättningarna är väldigt olika
för stora och små föreningar. Det är
omöjligt att säga vad som skulle ingå i en
miniminivå av service. Och maximini-
vån beslutar ju årsmötet om utifrån vad
medlemmarna är beredda att betala.

Diskussionen om lämplig serviceni-
vå bör kunna ske ordförandena emellan,
t ex vid representantskapsmötena.

– Då kan man kanske också hitta for-
mer för hur man kan stödja varandra, nå-
got som också på sikt kan leda till att för-
eningarnas servicenivå blir mer likartad.

I arbetsgruppens förslag finns en liten
brasklapp om att tillfälligt ekonomiskt
stöd även fortsättningsvis kan ges till en
lokalförening med särskilda behov. Eva
Nilsson Bågenholm vill inte precisera
vad detta skulle vara.

– Men om en förening håller på att gå
under ekonomiskt så är det förbundets
ansvar att det inte sker, säger hon och ex-
emplifierar med yttre omständigheter
som inte lokalföreningen själv kan på-
verka, till exempel personal som slutar.

I år får tretton lokalföreningar bidrag
om sammanlagt 2,1 miljoner kronor från
Läkarförbundet. Samma summa ska för-
delas även nästa år. Men sedan är det slut.

Den tidigare utredningen föreslog att
den centrala avgiften skulle sänkas med
75 kronor från år 2006. Men Eva Nils-
son Bågenholm anser inte att det är eko-
nomiskt försvarbart.

Det är nu upp till förbundets central-
styrelse att avgöra vilka förslag som ska
läggas fram till fullmäktigemötet i maj.

Sara Hedbäck

Slopat bidrag till lokalföreningar

Lokalföreningarnas ekonomi

Stora skillnader 
i facklig service
❙ ❙ Läkarförbundet rekommenderar sina
lokalföreningar att hålla med ett beman-
nat kansli. Läkartidningen har frågat
samtliga lokalföreningar om de har ett
bemannat kansli, vilken funktion de an-
ställda på kansliet har och vilken tjänst-
göringsgrad de har.

I tabellen intill kan du jämföra hur
mycket det kostar att driva lokal-
föreningens verksamhet och hur det
eventuella kansliet är bemannat. De fles-
ta har inga andra inkomster än medlems-
avgifter plus eventuella bidrag från för-
bundet. Ett par föreningar har emellertid
inkomster från sidoverksamhet, i till ex-
empel Göteborg producerar föreningen
en katalog över privatläkare, och Stock-
holm har inkomster från kapital. För-
eningarnas överlägset största utgift ut-
görs av personalkostnader. I Mellersta
Skåne och i Östergötland finns emeller-
tid kanslipersonal som bekostas via en
växling av förtroendemannatid. Två för-
eningar, Stockholm och Mellersta Skåne
har också valt att arvodera ordföranden
med några tusenlappar i månaden. (LT)

Källa: Läkarförbundets centrala kansli
och dess lokalföreningar.

Antal medl Driftskostnad
Förening <65 år 1/1-04 per medlem 2004 Service
Göteborg 2540 1272 1 kanslichef, 1 ombudsman, 

1 assistent 
Malmö 1356 917 80% förhandlsekr, 80% kamrer/kanslist, 

1/8 regionsamordnare 
Östra Skåne 741 823 50% kanslist 1/8 regionsamordn 
Stockholm 7151 803 1 kanslichef, 1 ombudsman 

1 assistent, 1 sekreterare 
Norrbotten 629 787 75% kanslist
Gästrike Hälsinge 657 731 75% handläggare/kanslist
Östergötland 1386 724 1 kanslichef (jurist), 50 % assistent
Mellersta Skåne 1226 718 80% handläggare/kanslist 

1 handläggare, 1/8 regionsamordnare
Uppland 1356 706 1 handläggare
Sörmland 608 650 1 kanslist
Kalmar 601 636 60–75% kanslist
Halland 664 617 ca 40% kanslist
Värmland 691 611 80% kanslist
NV Götaland 874 606 1 kanslist
Västerbotten 1170 599 1 kanslichef
Västmanland 674 549 50% kanslist
Dalarna 729 529 50% kanslist
Nordvästra Skåne 716 503 50% kanslist, 50% regionsamordnare
Kronoberg 435 467 30% kanslist
Älvsborgs Södra 634 453 70% handläggare (socionom)
Blekinge 386 440 40% kanslist
Örebro 836 383 20% kanslist
Jönköping 782 361 50% kanslist
Jämtland 367 232 ingen uppgift
Skaraborg 576 174 inget kansli
Ångermanland 244 82 inget kansli
Medelpad 360 61 inget kansli
Gotland 164 ingen uppgift 10h/mån kanslist


