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Sveriges läkarförbund 
Stadga antagen 2020-11-19 

 

Stadga 

I. Allmänna bestämmelser  

§ 1 Sveriges läkarförbund, som är den medicinska professionens organisation och läkarnas 
fackliga sammanslutning, har till uppgift att upprätthålla en god och värdig anda inom kåren, 
att tillvarata medlemmarnas yrkesmässiga, sociala och ekonomiska intressen, att främja 
medlemmarnas utbildningsmässiga och vetenskapliga intressen och att befordra hälso- och 
sjukvårdens ändamålsenliga utveckling.  

§ 2 Inom förbundet finns delföreningar. Dessa är yrkesföreningar, lokalföreningar, 
specialitetsföreningar, intresseföreningar samt ett studentförbund, Sveriges läkarförbund 
Student.  

§ 3 Förbundet är anslutet till Sveriges akademikers centralorganisation (Saco).  

§ 4 Förbundets angelägenheter handhas av fullmäktige vid möte, fullmäktigemöte (FM), 
Förbundsstyrelsen (FS) och dess presidium, lokalföreningarnas representantskap vid möte, 
specialitetsföreningarnas representantskap vid möte, valberedningen och revisorerna.  

§ 5 Förbundets räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.  

§ 6 Förbundet utger som sitt officiella organ Läkartidningen. 

II. Delföreningarna  

§ 7 Delförening ska omfatta minst tjugo förbundsmedlemmar. Dess stadgar ska vara 
godkända av FS.  
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Yrkesförening är en riksomfattande läkarsammanslutning med för medlemmarna gemensam 
ställning inom yrket.  

Lokalförening är en sammanslutning av förbundsmedlemmar med huvudsakligen geografisk 
indelningsgrund. Utgångspunkten för bestämmande av lokalföreningarnas 
verksamhetsområde är landstingsområde eller annat huvudmannaområde.  

Specialitetsförening är en riksomfattande sammanslutning av läkare som är verksamma 
inom samma specialitet eller grupp av specialiteter. Som specialitet räknas därvid 
specialiteter enligt officiell specialitetsförteckning.  

Intresseförening är en riksomfattande sammanslutning av läkare med gemensam facklig 
intresseinriktning av annan natur.  

Sveriges läkarförbund Student är en riksomfattande sammanslutning av medicine 
studerande.  

§ 8 Fråga om yrkesförenings, lokalförenings eller studentförbunds upptagande eller 
kvarstående som delförening avgörs av fullmäktige.  

Fråga om annan delförenings upptagande eller kvarstående avgörs av FS.  

Ändring av lokalförenings verksamhetsområde kan efter hörande av berörda lokalföreningar 
avgöras av FS.  

§ 9 Delförening och i förekommande fall Regionförening eller Samrådsdelegation enligt § 12, 
åligger att för godkännande delge FS beslut om ändring av eller tillägg till delföreningens, 
Regionföreningens eller Samrådsdelegationens, stadgar och att ställa sig till efterrättelse 
fullmäktiges och FS:s beslut.  

Utöver vad som sägs i första stycket åligger det yrkesförening, lokalförening och Sveriges 
läkarförbund Student att utse fullmäktige och personliga ersättare för dem och att svara för 
sina fullmäktiges inställelse till FM, lokalförening därjämte att lokalt företräda medlemmarna i 
fackliga frågor samt utöva sådan förhandlings- och överläggningsrätt som tillkommer 
föreningen på grund av lag, avtal eller delegation från Läkarförbundet samt i förekommande 
fall delegation från Regionförening enligt § 12. samt specialitetsförening och intresseförening 
att fortlöpande underrätta Läkarförbundet om vilka förbundsmedlemmar som är medlemmar i 
föreningen.  

§ 10 Delförening samt i förekommande fall Regionförening får utöver vad som sägs i § 9 och 
§ 12 inte utan FS:s medgivande företräda förbundet eller vidta åtgärder som ankommer på 
förbundet i dess egenskap av avtalsslutande part.  
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§ 11 Lokalförenings styrelse ska bestå av minst fem ledamöter.  

Varje yrkesförening som har lokalavdelning inom lokalföreningens område ska vara företrädd 
i styrelsen.  

Lokalavdelning av Sveriges läkarförbund Student har rätt att utse en representant att närvara 
vid sammanträde med styrelsen för den lokalförening inom vars område den är belägen. 
Representanten får delta i överläggningarna men inte i besluten. Om lokalavdelnings område 
enligt ovan inte överensstämmer med lokalförenings verksamhetsområde ska, vid 
bestämmande av representation för yrkesförening och Sveriges läkarförbund Student i 
lokalförenings styrelse, indelningen av verksamhetsområdet för respektive lokalförening vara 
vägledande.  

Representant utsedd av Regionförening ska ges möjlighet att närvara vid styrelsemöte i 
lokalförening inom regionföreningens område. Sådan representant får delta i överläggning 
men inte i besluten.  

§ 12 Finns inom samma landstingsområde eller annat huvudmannaområde mer än en 
lokalförening ska de bilda en Regionförening.  

Regionförening ska utgöra lokal part och inträda i ifrågavarande lokalföreningars skyldighet 
enligt § 9 att utöva sådan förhandlings- och överläggningsrätt som tillkommer 
lokalföreningarna på grund av lag, avtal eller delegation från Läkarförbundet.  

Regionförening ska ha egen styrelse och stadgar. Regionföreningens stadgar och ändringar 
eller tillägg till dessa ska utformas med stöd av särskilt framtagna normalstadgar för 
Regionförening och godkännas av FS.  

Regionförenings styrelse väljs på eget årsmöte. Vid årsmötet representeras 
lokalföreningarna av särskilda fullmäktige för Regionföreningen, utsedda av respektive 
lokalförening. I Regionförening ingående lokalföreningar ska utse fullmäktig i proportion till 
antalet medlemmar den 1 januari i berörda lokalföreningar.  

Regionförenings beslut är bindande för berörda lokalföreningar.  

Regionförening finansieras av i Regionföreningen ingående lokalföreningar i relation till 
medlemsantalet per den 1 januari i respektive lokalförening.  

FS kan rekommendera lokalföreningar att bilda Samrådsdelegation över flera 
landstingsområden eller andra huvudmannaområden. Styrelse i Samrådsdelegation utses av 
berörda lokalföreningars styrelser, med minst en ledamot från respektive lokalförening och i 
normalfallet lika många ledamöter från respektive lokalförening. Samrådsdelegationens 
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beslut kan utgöra rekommendationer, men är inte bindande för i delegationen ingående 
lokalföreningar.  

III. Medlemskap i förbundet och delföreningarna  
§ 13 Till medlem i förbundet kan antas  

I. Den som enligt enligt gällande bestämmelser är behörig eller av vederbörande 
myndighet medgivits rätt att verka som läkare i Sverige  

II. Medicine studerande som enligt vad därom är stadgat kan vara medlem i
 Sveriges läkarförbund Student.   

III.  Läkare med läkarexamen från ett annat land, efter att examen blivit 
godkänd av behörig myndighet.  

§ 14 Har den som söker inträde i förbundet tidigare uteslutits av annat skäl än som anges i § 
16 andra stycket, ska ansökan prövas av FS.  

Medlem har inte rätt till individuellt fackligt stöd av förbundet förrän sex månader förflutit efter 
ansökan om medlemskap. Undantag härifrån kan göras om särskilda skäl föreligger.  

Andra stycket ska inte tillämpas på den som blir medlem i nära anslutning till sin 
läkarexamen.  

§ 15 Förbundsmedlem ska tillhöra en yrkesförening och en lokalförening.  

Medlem får också vara associerad medlem i annan yrkesförening.  

Medlem får därutöver tillhöra en eller flera specialitets- och intresseföreningar.  

Skyldighet att tillhöra yrkes- och lokalförening föreligger inte för medlem i Sveriges 
läkarförbund Student, för varaktigt icke yrkesverksam medlem eller för medlem med 
läkarexamen från land utanför EU/EES som inte fått legitimationsvillkor fastställda av 
Socialstyrelsen. Dessa medlemsgrupper får dock tillhöra även en lokalförening.  

Medlem ska tillhöra den lokalförening inom vars område denne stadigvarande utövar sin 
verksamhet. Fråga om medlems lokalföreningstillhörighet kan efter hörande av berörda 
lokalföreningar avgöras av FS.  

Vid val till fullmäktige tillgodoräknas inte röst tillhörande associerad medlem i yrkesförening.  

Annan än förbundsmedlem kan om särskilda skäl föreligger erhålla medlemskap i 
delförening; i yrkesförening, lokalförening eller Sveriges läkarförbund Student dock endast 
om vederbörande enligt vad som sägs i § 13 inte kan antas som medlem i förbundet.  

§ 16 Medlem som önskar utträde ur förbundet ska skriftligen anmäla detta.  

Om medlem inte fullgör sina skyldigheter enligt § 19 eller inte längre uppfyller de krav för 
medlemskap som anges i § 13 kan FS fastställa att medlemskapet upphört.  
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§ 17 Medlem kan av FS uteslutas ur förbundet  

I. om medlemmen åsidosätter grundläggande yrkesetiska förpliktelser, varmed 
också avses handlande som allvarligt skadar förtroendet för läkaryrket, eller  

II. om medlemmen underlåter att iaktta bestämmelserna i § 18 eller § 20.  

Uteslutning ur förbundet innebär samtidigt uteslutning ur yrkesförening och lokalförening eller 
ur Sveriges läkarförbund Student.  

Den som uteslutits kan inom en månad från det att meddelande om uteslutningen erhållits 
begära att fullmäktige omprövar uteslutningsbeslutet. Fullmäktige kan vid sin behandling av 
ärendet medge närvarorätt för den uteslutne endast om synnerliga skäl föreligger.  

IV. Medlems allmänna skyldigheter  

§ 18 Förbundsmedlem är skyldig att följa dessa och vederbörande delföreningars stadgar 
samt i förekommande fall Regionförenings stadgar, att ställa sig till efterrättelse fullmäktiges 
och FS:s beslut och att iaktta de bestämmelser rörande anställningsvillkor om vilka 
förbundet, lokalförening eller i förekommande fall Regionförening, träffat avtal.  

§ 19 Förbundsmedlem ska, med nedan angivna undantag, erlägga följande avgifter: 

I. av fullmäktige fastställd förbundsavgift och extra avgift, 

II. till de delföreningar som medlemmen tillhör av dessa beslutade avgifter.  

Varaktigt icke yrkesverksam enligt dessa stadgar är sådan medlem som skriftligen anmält till 
förbundet att medlemmens yrkesverksamhet varaktigt upphört.  

Varaktigt icke yrkesverksam medlem erlägger sådan avgift som fastställts för varaktigt icke 
yrkesverksam medlem av fullmäktige.   

Varaktigt icke yrkesverksam medlem har inte rätt till individuellt fackligt stöd av förbundet för 
förhållande som hänförs till yrkesverksamhet.   

Medlem kan, om skäl därtill föreligger, av FS erhålla befrielse från eller nedsättning av 
förbundsavgift och extra avgift. Medlem som önskar utträde ur förbundet ska skriftligen 
anmäla detta. 

Medlem som inte fullgör sina skyldigheter enligt § 19 utesluts på grund av bristande 
betalning i enlighet med en av Förbundsstyrelsen fastställd rutin. Om medlem inte längre 
uppfyller de krav för medlemskap som anges i § 13 kan Förbundsstyrelsen fastställa att 
medlemskap upphör. 
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§ 20 Förbundsmedlem får inte tillhöra utanför förbundet stående svensk facklig 
läkarsammanslutning.  

V. Fullmäktige  
§ 21 Vid bestämmandet av det antal fullmäktige som yrkesförening och lokalförening ska 
utse, tillgodoräknas föreningen en röst för varje till Läkarförbundet den 1 i den fjärde 
månaden innan fullmäktigemötet ansluten medlem av föreningen, dock inte för varaktigt icke 
yrkesverksam medlem eller associerad medlem.  

Yrkesförening och lokalförening ska utse en fullmäktig för varje påbörjat antal röster 
motsvarande aderton promille av det sammanlagda antalet medlemmar i yrkesföreningarna 
respektive lokalföreningarna.  

Sveriges läkarförbund Student ska utse tolv fullmäktige. 

§ 22 Fullmäktige sammanträder till ordinarie möte en gång om året.  

FS tillställer delföreningarna kallelse senast tre månader före mötet. Föredragningslista med 
tillhörande handlingar tillställs fullmäktige eller ersättare samt delföreningar senast en månad 
före mötet.  

På föredragningslistan ska upptas, förutom ärenden som i övrigt följer av dessa stadgar, 
FS:s framställningar till mötet samt av delförening eller förbundsmedlem väckta förslag som 
inkommit till förbundet senast sextio dagar före mötet.  

FS kallar till extra fullmäktigemöte om revisorerna eller minst fem delföreningar gemensamt 
begär det eller FS finner det erforderligt.  

§ 23 Vid varje FM väljs bland förbundets medlemmar en ordförande och en vice ordförande 
för mötet.  

Omröstning vid mötet är öppen utom vid val. Vid lika röstetal gäller för såväl öppen som 
sluten omröstning att lotten skiljer. Rösträtt får inte utövas genom ombud. För att röstsedel 
ska vara giltig ska den innehålla namn på lika många personer som valet avser. Den får 
endast innehålla namn på personer som föreslagits av valberedningen eller av fullmäktig vid 
mötet innan nomineringen förklarades avslutad. Omröstning kan ske genom användning av 
tekniska hjälpmedel såsom röstdosor och liknande. Varje röstberättigad kan endast rösta på 
så många personer som valet avser. Om röstberättigad röstar på fler eller färre personer än 
valet avser anses den röstberättigades samtliga röster ogiltiga avseende det valet.  

Val av ledamöter i FS kan endast ske bland sådana medlemmar som före mötet har 
föreslagits på sätt och inom tid som anges i § 39 första stycket. Föreligger särskilda skäl kan 
även annan väljas. Beslut i fråga om särskilda skäl föreligger fattas av fullmäktige. Sådant 
beslut ska biträdas av minst två tredjedelar av vid uppropet närvarande fullmäktige.  
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Beslut om upptagande av ärende som inte stått på mötets föredragningslista samt 
avgörande av sådant ärende fordrar minst två tredjedelar av vid uppropet närvarande 
fullmäktiges röster.  

Vid extra FM kan till behandling upptas endast ärende som angetts i kallelsen till mötet.  

Ledamot av FS och valberedning, revisor samt tjänsteman i förbundets kansli har rätt att 
delta i fullmäktiges förhandlingar och få sin mening antecknad till protokollet. Samma rätt 
tillkommer en representant för varje specialitetsförening och intresseförening, liksom en 
företrädare vardera för varje delförening med fullmäktigemandat som endast har ett mandat 
vid det aktuella fullmäktigemötet. 

FMs protokoll justeras av ordföranden och två vid mötet utsedda fullmäktige.  

§ 24 Ordinarie FM tillkommer utöver vad som i övrigt följer av dessa stadgar  

att besluta om ansvarsfrihet för FS,  

att fastställa förbundets inkomst- och utgiftsstat för nästkommande räkenskapsår,  

att fastställa allmänna riktlinjer för förbundets verksamhet,  

att fastställa ändringar av stadgar och reglementen för förbundets fonder och stiftelser, 

att fastställa ändringar i Lön-, ersättnings- och arvodesreglemente. 

att välja  

- varje jämnt år för tiden till och med ordinarie FM två år därefter: förbundets 
ordförande, andre vice ordförande och fem ledamöter av FS, två ledamöter 
av valberedningen samt två suppleanter [borttagen text] 

- varje udda år för tiden till och med ordinarie FM två år därefter: förbundets 
förste vice ordförande och sex ledamöter av FS samt en ordförande och två 
övriga ledamöter av valberedningen samt en suppleant [borttagen text] 

- varje år för tiden till och med ordinarie FM påföljande år: en auktoriserad 
revisor med suppleant eller ett revisionsbolag, samt fyllnadsval till i förtid 
ledigblivna förtroendeposter för återstående mandatperiod 

- År ett, för tiden till och med ordinarie FM tre år därefter: en revisor jämte en 
suppleant bland förbundets medlemmar.  

- År två, för tiden till och med ordinarie FM tre år därefter: en revisor jämte en 
suppleant bland förbundets medlemmar. 

- År tre sker inga ordinarie val av revisorer. 
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§ 25 För att FS-ledamot efter tre eller flera hela mandatperioder i följd ska vara valbar till FS 
för därpå följande mandatperiod fordras fullmäktiges beslut därom.  

Medlem i Sveriges läkarförbund Student är inte valbar till FS.  

VI. Förbundsstyrelsen  

§ 26 FS utgörs av förbundets ordförande och förste och andre vice ordförande, samt elva 
andra ledamöter.  

Sveriges läkarförbund Student har rätt att utse en representant att närvara vid FS:s 
sammanträden och därvid delta i överläggningarna men inte i besluten.  

§ 27 FS sammanträder på kallelse av ordföranden och är beslutför då minst sju ledamöter 
deltar.  

Omröstning är alltid öppen. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder.  

FS:s protokoll justeras av ordföranden jämte två vid varje sammanträde utsedda ledamöter.  

FS får fatta beslut per capsulam om alla ledamöter är ense om beslutet. Sådant beslut 
justeras av presidiet.  

§ 28 FS åligger utöver vad som i övrigt följer av dessa stadgar att ägna sin uppmärksamhet 
åt allt som rör förbundets uppgift enligt § 1,  

- att ansvara för förbundets ekonomiska förvaltning,  

- att utse firmatecknare,  

- att till ordinarie FM avge verksamhetsberättelse för tiden från föregående ordinarie 
FM och lämna förvaltningsberättelse samt redovisa resultaträkning och balansräkning 
avseende föregående räkenskapsår,  

- att i övrigt bereda ärenden som ska behandlas vid FM och verkställa av fullmäktige 
fattade beslut,  

- att organisera ett förbundskansli, att fastställa kollektivavtal avseende kanslipersonals 
allmänna löne- och anställningsvillkor,  

- samt att utse förbundets ombud vid Sacos kongress.  

FS har rätt att köpa och sälja fast egendom samt uttaga pantbrev och upplåta panträtt i den.  
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§ 29 FS har rätt att bemyndiga presidiet att avgöra ärenden som ankommer på FS.  

Presidiet och ordföranden  

§ 30 FS:s presidium består av ordföranden och förste och andre vice ordföranden. Presidiet 
har till uppgift att planera FS:s arbete, företräda förbundet externt och internt och att 
behandla sådana ärenden som FS bemyndigat presidiet att avgöra.  

Ordföranden företräder förbundet samt leder förbundsstyrelsens och presidiets arbete. 
Ordföranden övervakar också verkställigheten av fattade beslut.  

VII. Lokalföreningarnas representantskap  

§ 31 Lokalföreningarnas representantskap är ett organ för information mellan 
lokalföreningarna och FS och är rådgivande till FS.  

§ 32 Representantskapet består av en representant per lokalförening, ordförande oräknad, 
för varje fullt antal medlemmar motsvarande nitton promille av det sammanlagda antalet 
medlemmar i lokalföreningarna beräknade enligt § 21.  

Varje lokalförening utser dock minst två representanter i representantskapet, ordföranden 
oräknad.  

§ 33 FS kallar representantskapet till möte minst två gånger årligen.  

FS ska kalla till representantskapsmöte om minst fem lokalföreningar begär det.  

Kallelse till representantskapsmöte tillställs lokalföreningarna senast tre veckor före mötet. I 
kallelsen ska anges vilka ärenden som i första hand avses behandlas vid mötet.  

§ 34 Representantskapet utser inom sig ordförande. Representantskapets protokoll justeras 
av ordföranden och två vid mötet utsedda representanter.  

VIIl. Specialitetsföreningarnas representantskap  

§ 35 Specialitetsföreningarnas representantskap är ett organ för information mellan 
specialitetsföreningarna och FS och är rådgivande till FS. Det består av en representant för 
varje specialitetsförening, ordföranden oräknad.  

§ 36 FS kallar representantskapet till möte minst två gånger årligen.  

FS ska kalla till representantskapsmöte om minst fem specialitetsföreningar begär det.  
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Kallelse tillställes specialitetsföreningarna senast tre veckor före mötet. I kallelsen ska anges 
vilka ärenden som i första hand avses behandlas vid mötet.  

§ 37 Representantskapet utser inom sig ordförande.  

Representantskapets protokoll justeras av ordföranden och två vid mötet utsedda 
representanter.  

IX. Valberedningen  

§ 38 Valberedningen består av en ordförande, fyra övriga ledamöter och tre suppleanter. 
Beredningen utser inom sig vice ordförande samt sekreterare. Den sammanträder på 
kallelse av ordföranden. 

§ 39 Valberedningen ska till ordinarie FM förbereda förekommande val enligt §§ 23 och 24. 
Den ska därvid bereda förbundets delföreningar tillfälle att till beredningen lämna förslag till 
val. Delföreningarnas förslag till val av förtroendemän och förbundskansliets förslag till val av 
auktoriserad revisor ska skriftligen vara valberedningen tillhanda senast sextio dagar före 
mötet. Beredningen ska tillställa fullmäktige sina valförslag senast en vecka före FM. 

Beredningen ska i sina förslag eftersträva allsidigast möjliga sammansättning av förbundets 
förtroendemannaorgan och därvid särskilt beakta jämställdhetsaspekten. 

X. Revision  
§ 40 Revisorerna ska senast sex veckor före ordinarie FM inlämna berättelse om sin 
granskning av FS:s förvaltning under närmast föregående räkenskapsår och därvid göra de 
framställningar som granskningen föranleder.  

FS ska i god tid, senast tolv veckor före ordinarie FM, bereda revisorerna möjlighet att 
genomföra granskningen.  

XI. Stadgeändring  
§ 41 Ändring av dessa stadgar beslutas vid FM, på vars föredragningslista ärendet varit 
uppfört. Beslutet ska biträdas av minst två tredjedelar av vid uppropet närvarande fullmäktige 

 


