
 
 

 
2022-10-04 
STADGAR 
Bomhusortens BillerudKorsnäsanställdas Läkarvårdsfond. 
 
§1 Bomhusortens BillerudKorsnäsanställdas Läkarvårdsfond, skall enligt dessa 
stadgar lämna ersättning för sjukvårdskostnader till medlemmar, deras 
familjemedlemmar inklusive barn som inte fyllt 18 år. Det åligger medlem i fonden att i 
första hand utnyttja andra möjligheter till ersättning. Se kommentarer till stadgarna. 
 
§2 a Varje anställd i Bomhus vid Billerud AB:s anläggningar, SwedPaper, Bomhus 
Energi AB och Göranssons åkeri har rätt att vara medlem.  
Se kommentar till stadgarna. 
 
§2 b Anställd som avgår med ålders- eller sjukpenson fortsätter att avgiftsfritt vara 
fullvärdig medlem. Medlemskap för medlemmar vars anställning upphör vid fyllda 60 
eller 61 år regleras via kommentarer till stadgarna. 
 
§ 2c Änka/änkling efter avliden medlem eller medlemsberättigad pensionär äger rätt 
till fortsatt avgiftsfritt medlemskap om hon/han vid medlemmens frånfälle uppnått 50 
års ålder. Detsamma gäller änka/änkling om hon/han vid medlemmens frånfälle inte 
uppnått 50 års ålder, men på grund av sjukdom eller omvårdnaden av egna 
minderåriga barn är förhindrad att ta ett stadigvarande förvärvsarbete. 
 
§2d Vad som i § 2c stadgas upphör att gälla vid ingående av nytt äktenskap eller 
annan samborelation. 
 
§ 3a Representantskapet beslutar hur stor del av nedanstående kostnader som skall 
ersättas. Se kommentar till stadgarna. 
 
§ 3b Ersättning utbetalas vid vård/behandling hos av Region eller Landsting godkänd 
läkare mot inlämnande av faktura/ kvitto i original. Se kommentar till stadgarna. 
 
§ 3c Ersättning utbetalas också för landstingsfinansierade röntgen- och 
laboratorieundersökningar, behandling hos sjukgymnast, naprapat och 
sjuksköterskemottagning mot inlämnande av faktura/ kvitto i original. 
Se kommentar till stadgarna. 
 
§ 3d Ersättning utbetalas vid sjukresor, för den av Region eller Landsting fastställda 
egenavgiften. Se kommentar till stadgarna. 
 
§ 4 Ersättning utbetalas inte för fakturor/ kvitton äldre än två år 
 
§ 5a Medlemsavgiften regleras genom löneavdrag, administreras av BillerudKorsnäs 
AB och insätts en gång per månad på fondens konto  
Avgiftens storlek fastställs årligen av representantskapet. Godkända skäl till 
avgiftsbefrielse är militärtjänstgöring och studieledighet. Se kommentar till stadgarna. 
 
§ 5b Om inte löneavdrag görs, pga. orsaker enligt § 2b, åligger det medlemmen att i 
förskott betala avgiften till fonden. Betalas inte avgiften inom tre månader upphör 
medlemskapet. 



 
 

 
 
 
§ 6 Fondens högsta beslutande organ utgörs av ett representantskap vars 
medlemmar utses inom de anställdas lokala fackliga organisationer, som väljer 
representanter enligt nedan, 
 

Fackliga Antal representanter Antal styrelseposter 

Pappers avd. 3 6    3    (2 Ordinarie 1 ersättare)  

Unionen/  
Sverige Ingenjörer 

3    2    (1 Ordinarie 1 ersättare) 

Ledarna 2    2    (1 Ordinarie 1 ersättare) 

 
 
Representantskapet sammanträder årligen senast under april månad för granskning 
av styrelsens och revisorernas berättelser, val av styrelse, revisorer och fastställande 
av medlemsavgiften för året. Representantskapet beslutar hur stor del av kostnaderna 
som skall ersättas. I övrigt sammanträder representantskapet vid behov och på 
styrelsens initiativ. Kallelse ska ske senast 14 dagar före representantskapsmötet. 
Se kommentarer till stadgarna 
 
§ 7 Fondens angelägenheter administreras av en styrelse med säte i Bomhus som 
skall bestå av fyra ledamöter och tre ersättare, vilka skall representera: Pappers, 
Ledarna, Unionen och Sveriges Ingenjörer samt 1 adjungerad från företaget. 
Såväl ledamöter som ersättare utses för en tid av 2 år, med val av halva antalet per 
år. Ordförande väljs av årsmötet, övriga funktioner fördelas av styrelsen. 
 
Föreståndaren adjungeras till styrelsens möten. Föreståndaren skall ansvara för den 
löpande förvaltningen av fondens angelägenheter och till styrelsens möten lämna 
aktuell ekonomisk redovisning och information. 
 
Föreståndaren ansvarar för de löpande räkenskaperna och upprättar bokslut som 
skall vara klart före februari månads utgång. 
 
Till styrelsemöten skall samtliga ledamöter och ersättare kallas.  
Styrelsen ansvarar för fondens räkenskaper och skall senast den 15 mars överlämna 
all gällande dokumentation till revisorerna för revision. Se kommentar till stadgarna. 
 
§ 8 För granskning av styrelsens förvaltning och fondens räkenskaper skall 2 revisorer 
och lika många ersättare utses. 
Granskningen görs årligen och revisorerna kan när som helst inventera fondens 
tillgångar samt granska alla böcker och handlingar. Granskningen skall vara klar 
senast en månad före årsmötet. 
Revisorerna skall vid representantskapets årliga sammanträde avlämna berättelse 
över granskningen åtföljd av förslag angående ansvarsfrihet. 
 
§ 9 Fondens likvida medel skall placeras i bankräkning med bästa möjliga ränta med 
hänsyn till verksamheten. Varje annan placering kan bara ske efter styrelsebeslut. 
 



 
 

 
 
 
§ 10 Dessa stadgar kan ändras under förutsättning att minst 3/5 av 
representantskapets ledamöter besluta i enlighet med av styrelsen utarbetat förslag till 
stadgeändring. 
 
§ 11 I händelse av fondens upplösning skall dess tillgångar disponeras för ändamål, 
som är närliggande denna fonds och som godkänts av respektive lokala 
fackorganisationer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
Kommentarer och praktisk tillämpning av Läkarvårdsfondens 
stadgar. 
 
§ 1 Andra möjligheter till ersättning kan uppstå vid till exempel arbetsskada och 
olycksfall. Möjligheten till frikort via högkostnadsskyddet skall också tillvaratas. 
 
§ 2a Vid organisationsförändringar, till exempelvis försäljningen av PM 2, eller 
outsourcing av verksamhet kan viss avvikelse från § 2a vara befogad och samordning 
med motsvarande ställningstagande hos Sociala Fonden och Tandklubben vara 
önskvärt. Styrelsen fattar beslut från fall till fall. 
 
§ 2b Om anställningen upphör på grund av arbetsbrist vid fyllda 60 år kvarstår rätten 
till medlemskap varvid medlemmen betalar medlemsavgiften direkt till 
Läkarvårdsfonden. Rätten till fortsatt medlemskap gäller även om arbetsbrist inte 
föreligger om medlemmen fyllt 61år och pensionärsintyg uppvisas.   
 
§ 3a För avgiftsbetalande medlem inklusive familj ersätter Läkarvårdsfonden 85 % av 
giltiga läkarvårds- och sjukresekostnader upp till resp. gällande gräns för frikort. 
Motsvarande för avgiftsbefriad medlem inklusive familj är 70 %. 
 
§ 3 b-c Patientavgiften är den del av kostnaden som patienten får betala när Region 
eller Landsting tagit sin del av total kostnad/behandling. Patientavgiften är för 
närvarande 200,-/behandling i Region Gävleborg. 
Motsvarande behandling kan hos av Landstinget icke godkänd vårdgivare kosta 500- 
600,-/ behandling. Av denna kostnad ersätter inte Läkarvårdsfonden något. 
Läkarvårdsfonden ersätter heller inte den kostnad/dygn som tas ut vid övernattning på 
sjukhus. Hälsokontroller (mammografi, cellprov) vaccinering eller kostnader för 
hjälpmedel (till exempel hörapparat och kryckor) faller också utanför 
Läkarvårdsfondens åtaganden. I detta sammanhang kan också nämnas att det i 
princip bara är originalkvitton som godkänns för utbetalning av ersättning.  
Fråga gärna om Du är osäker om vad som gäller. Några exempel på något udda men 
godkända patientgifter är arvodet för receptförskrivning besök hos dietist och 
träningsbad.  
 
§ 3 d Egenavgiften är f n 100: -/tur och underlaget för ersättningen är normalt ett 
taxikvitto. Vid sjukresa med annat färdsätt, egen bil t ex, tas kontakt med Sjukresor för 
godkännande på telefon 0771-650101. Adressen dit är Sjukresor, budstation 95, 801 
88 Gävle. För godkända resor ersätts den framräknade egenavgiften styrkt av intyg 
från Sjukresor. 
 
 
§ 5a Medlemsavgiften är för närvarande 60 kronor/mån från och med april 2014. 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
§ 6 Antalet representanter i Representantskapet är liktydligt med antal röster. 
Eventuella ersättare har rösträtt vid ordinarie ledamots frånvaro. Medlem i 
Läkarvårdsfondens styrelse får inte samtidigt ingå i Representantskapet. 
De sju styrelseposterna består av fyra ordinarie Ledamöter och tre ersättare. 
Ersättarna har rösträtt vid ordinarie ledamots frånvaro. 
 
§ 7 Styrelsen består av representanter från fackföreningarna Pappers,  
Ledarna, Unionen. 
 
 
 
 
Pappers expedition:    026-19 10 53 
Unionen:     070 795 15 98 
LEDARNA:     070 795 14 77 
Läkarvårdsfondens föreståndare:  070 753 02 70  
 
  


