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Allt börjar med en bra lärare
2012 var året då lärarnas löner gick från att vara ett problem för 

lärarna och skolan till att bli en av samhällets största utmaningar. Aldrig tidigare 
har stödet för höjda lärarlöner varit så starkt i den svenska opinionen.  

Det var också året då lärarna, efter medling och hot om konflikt, fick en större  
löneökning än andra yrkesgrupper. Lärarförbundet pressade fram förslag  
om karriärtjänster som både kommer driva kvalitetsutvecklingen i skolan 

och bidra till höjda lärarlöner. Vi växte och blev ett ännu viktigare fackförbund 
för ännu fler lärare och skolledare. 

Eva-Lis Sirén är den
ordförande inom TCO-
förbunden som har flest 
följare på twitter.
#fackligkommunikation

Starkt stöd för höjda 
lärarlöner.
#lararloner

Lanserat: Viktiga verktyg som 
underlättar jobbet.
#dendigitalaskolan

Arbetsmiljöverket inleder  
inspektioner.
#lärare

Vi driver överklagande för 
enskilda medlemmar i 
legitimationsärenden.
#lararlegitimation
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Lärarförbundet finns för Sveriges lärare. Vi vet vad 
som bygger en bra skola för alla elever. Vi finns i hela 
skolan – från förskola till högskola. Vi enar lärarkåren.

Alla lärare är varandras förutsättningar. Lärar-
förbundet är partipolitiskt obundet. Det enda parti vi 
tar är lärarnas. Tillsammans vill vi vara den drivande 
kraften för en modern skola.

Alla lärare är beroende av varandras goda arbete 
och varje trappsteg i utbildningstrappan måste byg-
gas starkt. Vi arbetar utifrån att det livslånga lärandet 
börjar hos det lilla barnet och fortsätter livet ut. Detta 
är vår idémässiga och grund och på detta bygger vi vår 
styrka som ett fackligt yrkesförbund. 

Under 2012 ökade vi vårt medlemsantal bland både 
lärare och skolledare. Det är ett resultat av ett medvetet 
och aktivt arbete på arbetsplatser, på offentliga mötes-
platser och i media. Vi finns där lärarna finns.

Jag kan konstatera att Lärarförbundet är ett av de 
fackförbund som är störst i sociala medier och som 
också växer mest. Under 2012 har vi ytterligare ut-
vecklat mötesplatser för lärare och skolledare,  
både irl och viralt. Det utvecklar individer sam-
tidigt som det främjar en framtidsinriktad dialog 
om skolutveckling. Det kommer att vara fortsatt 
mycket viktigt de kommande åren.

Säg ja till lärarna
Lärarförbundet satte i ett mycket målmedvetet ar bete 
behovet av högre lärarlöner högt på agendan under 
2012. Kombinationen av ett strategiskt arbete vid för-
handlingsborden och ett intensivt och uppmärksam-
mat opinionsarbete ledde till slut fram till ett avtal på 
det kommunala skolområdet som gav lärarna mer än 
andra yrkesgrupper 2012. Det var den tuffaste lärarav-
talsrörelsen någonsin och kunde avslutas först efter 
medlingshjälp.

Flera undersökningar visar hur Lärarförbundet kraf-
tigt ökade intresset för lärarlönerna hos politiker, för-
äldrar och många andra. Grunden till de framsteg vi 
gjorde i opinionen kring lärarlönerna hade lagts redan 
under 2010 och 2011 med ett ökat fokus på lärarnas 
stora betydelse för skolans resultat. Lärarförbundets 
budskap om att allt börjar med en bra lärare, fanns på 
mångas läppar. Den viktiga kopplingen mellan lärar-
yrkets attraktivitet och våra möjligheter att höja elever-
nas resultat och utveckla en ännu bättre skola för alla 
elever blev tydlig för en bred allmänhet. Många antog 
utmaningen att säga ja till lärarna. Lärarlönerna gick 
från att vara en angelägenhet för lärarna och skolan, 
till att bli en utmaning för hela samhället. Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén.

Låt lärare vara lärare
Under 2012 satte Lärarförbundet också ökat fokus på 
att lärare inte kan göra mer av allt. Stora, många gång-
er underfinansierade och framhastade, reformer i en 
kombination med allt högre krav på dokumentation av 
elevernas kunskaper, har gjort att lärares arbetsbörda 
har ökat enormt de senaste åren. Administrativa  
arbetsuppgifter går ut över tiden med eleverna. Efter 
påtryckningar tillsatte regeringen under året en utred-
ning för att se över lärares administrativa arbetsupp-
gifter och kringstöd. Vi uppmanade kommuner och 
fristående skolor att rensa på lärares bord, inte minst 
för att det främjar högre kvalitet i undervisningen.  
Flera kommuner antog vår utmaning under 2012.  
Vikten av ett hållbart och utvecklande lärarliv är ett 
av Lärarförbundets prioriterade områden under 2013. 
Den skolansvarige politiker eller skolhuvudman som 
vill höja resultaten måste se till att lärare får vara  
lärare. 

Den drivande kraften  
för den moderna skolan
Vi fortsätter att vara mycket aktiva i frågor som bygger 
svensk skola starkare för framtiden. Tillsammans med 
bland andra Svenskt Näringsliv, Sveriges Kommuner 
och Landsting och de andra fackliga organisationerna 
fortsatte vi att påvisa forskningens betydelse för sko-
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lans resultat. När regeringens forskningspolitiska  
proposition presenterades under hösten hade vi gjort 
tydliga avtryck, bland annat genom att regeringen vill 
satsa på utveckling och spridning av skolforskning. 
Hur dessa pengar ska användas blir en viktig fråga de 
kommande åren.

Välutbildade lärare är en grundpelare för en bra  
skola. Därför är en lärarlegitimation för alla lärare  
betydelsefull. Vi har under året arbetat intensivt för 
att visa på de brister som legitimationsreformen har. 
Vi har också varnat för det organisatoriska kaos som 
kommer att bli resultatet om inte såväl staten som hu-
vudmännen tar sitt ansvar för genomförande, kompe-
tensutveckling och reformfinansiering.

Lärarförbundet har under 2012 ytterligare lyft  
be hovet av att digitalisera skolan och lärandet. Att  
digitaliseringen inte får skapa nya skolklyftor, utan 
snarare ska bidra till att minska de som finns, har varit 
en mycket viktig fråga under 2012. Frågan om skolans 
digitalisering är dessutom både en fråga lärar yrkets 
attraktivitet och om skolans möjlighet att ge alla elev-
er de kompetenser som krävs i ett framtida yrkes och 
samhällsliv. Det krävs en nationell agenda för en digi-
tal skola.

Den internationella skoldebatten visade också under 
året att våra fokusområden för att bygga en bättre  
skola är helt rätt i förhållande till hur andra som lyckas 
väl arbetar. Det handlar om att sätta ljuset på det som 

höjer kvaliteten i mötet mellan läraren och eleven. Den 
som vill utveckla en bra skola ska stärka skolans ledar-
skap, ge lärare tid att tillsammans utveckla verksam-
heten, stärka kopplingen mellan forskning och skol-
vardag och bygga karriärvägar för alla lärare som dri-
ver både status och lön. Dessutom ska lärare äga sin 
egen skolvardag med allt från möjlighet att sätta in rätt 
åtgärder till rätt elev i rätt tid till att kunna välja sina 
egna metoder och verktyg.

Allt börjar med en bra lärare
Sveriges största utmaning är att få fler att vilja vara och 
bli lärare. Det ska vara attraktivt att bli lärare – från  
förskola till högskola. Den skolpolitiker, arbetsgivare 
eller huvudman som vill bygga en skola i världsklass 
gör klokt i att ha en medveten lärarstrategi. Lärarför-
bundet har spelat en stor roll för den skolpolitiska  
diskussionen nationellt och i varje kommun under 
2012. Det kommer vi att fortsätta att göra. Allt börjar 
med en bra lärare.

På styrelsens uppdrag överlämnar jag förvaltnings- 
och verksamhetsberättelse för 2012.

Eva-Lis Sirén
Förbundsordförande
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Verksamhetsberättelse

2012
Varje år lägger förbundsstyrelsen fast en verksamhetsplan, som anger de 

prioriterade målen. 2012 hade vi fyra mål. Hur har vi arbetat för att uppnå dem? 
Vad gjorde vi och vad blev resultatet? De frågorna besvarar vi på de 

kommande sidorna. Vi redogör också för förbundets övriga verksamheter.
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Mål 1:

 Vi är 233 000 medlemmar varav
6 300 är skolledare

Medlemsrekryteringen har fortsatt att vara en mycket viktig fråga. 
Många olika insatser har genomförts och betydande resurser har satsats på att 

bli mer synliga och aktiva på arbetsplatserna. 

Lärarförbundet är det mest  
aktiva TCO-förbundet på  
twitter.
#fackligkommunikation

I slutet av september 2012
nådde Lärarförbundet
ett ”all time high” när det
gäller antalet medlemmar.
#rekrytering

Lärarförbundet är den främsta 
fackliga opinionsbildaren  
inom skolområdet.
#TNS Sifo

Lönekampanjen nominerad 
till hetast i Almedalen.
#längdhoppöverlönegapet
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Den intensiva satsningen på arbetsplatsbesök fortsatte 
med förnyad kraft, framförallt genom satsningen ”Ett 
steg närmare” under hösten 2012. Den gick ut på att 
nästan alla anställda och lokalt förtroendevalda  
genomförde ett stort antal besök på skolor och andra 
arbetsplatser. Under hösten genomfördes även en 
kampanj om tre månaders gratis medlemskap, vilket 
resulterade i 1470 nya medlemmar. 

Vår verksamhet med rekryteringsambassadörer 
finns numera i samtliga regioner och rekryterare har 
anställts i Stockholmsregionen. Rekryteringskonferen-
ser har genomförts, bland annat med de avdelningar 
som är strategiskt viktigast ur ett rekryteringsperspek-
tiv. Som ett stöd i detta har en rekryteringsenhet inrät-
tats inom kansliet. 

Alla dessa aktiviteter syftade direkt eller indirekt till 
att öka Lärarförbundets närvaro och synlighet på  
arbetsplatserna. Den negativa medlemstrenden från 
2011 bröts i och med att antalet medlemmar ökade  
under 2012. Under året blev vi 230 698 medlemmar i 
förbundet. Det var ett viktigt steg i rätt riktning, men 
medlemsrekrytering ska ses på både kort sikt och i ett 
längre perspektiv. Fortfarande återstår mycket jobb för 
att nå målet om 235 000 medlemmar vid kongress-
periodens slut.

Samverkan viktig för framgångsrik  
medlemsvärvning
Det har lönat sig att ha fokus på det arbetsplatsnära  
arbetet. Goda resultat har nåtts tack vare konkreta mål, 
återkommande aktiviteter och samverkan mellan alla 
nivåer i förbundet, från ombuden till kanslienheterna. 
Regionkontoren har under året arbetat aktivt för att ut-
veckla samverkan och spridning av goda exempel. 

Satsningen på privata ombudsmän har fortsatt att 
ge positiva rekryteringsresultat även under 2012.

Den positiva trenden när det gäller antal skolledare 
har fortsatt i rätt riktning: Förbundet blev under 2012 
det största förbundet för yrkesverksamma skolledare 
med över 6200 medlemmar.

Uppskattad medlemsservice
Medlemmarna är nöjda med Lärarförbundets med-
lemsservice. Trots att antalet inkommande samtal  
ökat under året har en hög besvarandegrad kunnat hål-
las. Ökningen berodde till stor del på utvecklingen i 
den kommunala avtalsrörelsen då många kontaktade 
oss. Trots denna anhopning under några veckor upp-
rätthöll vi en god service till medlemmarna. Något  
färre har valt att ställa sina frågor till webbombuds-
mannen under 2012. Drygt 90 procent av avdel-

ningarna använder numera lokalt statistikstöd,  
Loka.

Under året har vi arbetat med att utveckla vår med-
lemsservice för att kunna skapa en samlad medlems-
service i vårt nya kontaktcenter som sätts i drift 2013.

Ny medlemsaktivitet satte fokus  
på samtalet
Under året utvecklades och lanserades Lärarförbun-
dets nya medlemsaktivitet Lärarmötet, en endagsakti-
vitet om aktuella ämnen. Syftet är att ge lärare möjlig-
het att samtala med varandra om sitt yrke. En grund-
läggande tanke är att samtalen sedan ska kunna fort-
sätta på arbetsplatserna. Många av del tagarna fortsat-
te samtalen på arbets platserna. För att underlätta detta 
gjordes filmer och stödmaterial tillgängliga. 

Lärarkvällarna är en föreläsningsserie som anordnas 
runt om i landet varje vår och höst. Lärarkvällarna är 
ett av få tillfällen när både medlemmar och potentiella 
medlemmar bjuds in tillsammans. 

Läs mer på sidan 21.

Internationell samverkan gav resultat
Under Global action week 2012 som hade temat ”För-
skolan – och dess roll för den fortsatta utbildningen” 
hade medlemmar möjlighet att sprida information och 
diskutera på arbetsplatsen. 347 personer underteckna-
de ett upprop på webben. Eva-Lis Sirén undertecknade 
en artikel som Lärarförbundet tog initiativ till med ar-
gument för ökad utbildningsandel av biståndet och ut-
bildning som nyckel till samhällsförändring.

Lärarförbundet har under året även inbjudit det 
svenska nätverket Education for all (EFA) att möta  
Global Partnership for Educations (GPE) ordförande 
Carol Bellamy inför hennes överläggningar med  
biståndsminister Gunilla Carlsson.

Under året har en ny kommunikationspolicy och 
strategi för LO TCO Biståndsnämnd diskuterats.  
Lärarförbundet har då verkat för ett fokus på nämnd-
ens roll som kvalitetssäkrare och stöd till de svenska 
förbunden. Lärarförbundet har även deltagit i den  
dialoggrupp som stöttat TCO i framtagandet av en  
policy för socialt ansvar i det globala arbetslivet. 

Eva-Lis Sirén valdes till vice ordförande i Education 
International (EI), där Lärarförbundet även varit aktivt i 
arbetet för samordning och samsyn med andra lärarorga-
nisationer. Lärarförbundet har stöttat EI:s satsning på att 
stödja en  regional struktur för de arabiska ländernas  
lärarfackliga organisationer, och att särskilt främja  
kvinnors medverkan. 

Lärarförbundet har varit ordförande i Nordens  
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lärarorganisationers samråd (NLS) under 2012 och för-
djupat diskussionerna med de nordiska lärarorga- 
nisationerna om kvalitet i utbildningen och om lärar-
nas avtalsfrågor i de nordiska länderna. Paula Engwall 
valdes till vice ordförande på europanivå. 

Arbetet för likabehandling och mot kränkningar av 
lärares fackliga rättigheter har fortsatt. Sociala medier, 
lararforbundet.se och protestbrev har använts som på-
tryckningar.

Stort genomslag för förbundets 
opinionsbildning 
Under 2012 har lönefrågan dominerat Lärarförbundets 
kommunikation, opinionsbildning och medlemskom-
munikation. Ett målinriktat arbete av hela organisation-
en på alla olika arenor har med framgång gett tyngd 
och bredd åt opinionsbildningen.

Inför avtalsrörelsen 2012 bedrev Lärarförbundet ett 
intensivt opinionsarbete på alla nivåer för att pressa  
politikerna att ge lärarna mer än andra. Kampanjen 
”Efterlysning: Högre lärarlöner”, som startade 2011, 
fortsatte och kompletterades under medlingen med 
budskapet ”Säg ja till lärarna”.

Förbundet presenterade en rad faktaunderlag och 
rapporter för att visa angelägenhetsgraden och skapa 
nyheter. Rapporten ”Varifrån ska alla nya lärare kom-
ma?” om tomma stolar på lärarutbildningen och kom-
mande lärarbrist fick stort medialt genomslag. Det 
nya begreppet ”nationell lärarkris” myntades och låga 
lärar löner blev ett samhällsproblem.

Förbundet producerade löpande underlag och 
stöd till det lokala opinionsarbetet. I mars uppvakta-
de många avdelningar kommunstyrelsens ordföran-
de med budskapet ”Tack i förskott”. Fröpåsar med 
kampanjbudskap, inspiration till insändare och lokala 
pressaktiviteter är andra exempel.

Under hela avtalsrörelsen samlade och spred för-
bundet löften och stöd i lönefrågan i bland annat soci-
ala medier. Många märkte sin profilbild på Facebook 
med JA till lärarna, och många lärare spred vidare fak-
ta om lärarlöner, Ja-filmer och annat som togs fram.

Förhandlingschef Mathias Åströms blogg under av-
talsperioden är ett exempel på hur kommunikations-
plattformens ledord ”PÖFFA” användes i praktiken. 
Avtalskommunikationen i bloggen var personlig,  
öppen, framåtsyftande, fokuserad och aktiverande för 
medlemmarna.

Det visade sig att när Lärarförbundet både lokalt  
och nationellt fokuserade på att bilda opinion, så  

lyckas det riktigt bra. Förbundet hade en förmå-
ga att skapa genomslag för Lärarförbundets frågor. 
Lärarnas löner dominerade såväl Lärarförbundets 
mediegenomslag som skoldebatten under året, visade 
undersökningar från Tns/Sifo. 

Genombrott för webb-tv
Den expansion av den digitala kommunikationen som 
inleddes 2011 har fortsatt under 2012. Detta märks in-
te minst av att trafiken och aktiviteten inom de sociala 
medierna har ökat kraftigt. Några exempel:

  Antalet följare och gillanden på Facebook och  
Twitter har fördubblats jämfört med 2011.

  Fördubblingen gäller även antalet unika besökare 
från Facebook och Twitter till lararforbundet.se  
under samma period. 

  Antalet användare som interagerat med Lärar-
förbundet på Facebook dagligen har i genomsnitt 
mer än femdubblats andra halvåret 2012 jämfört 
med samma period 2011. Här spelade givetvis  
avtalsperioden en stor roll.

  Facebook-inlägget ”Lärarförbundet har lämnat in 
en överklagan angående domen mot den miss-
handlade läraren som nekades skadestånd.” sågs av 
352 870 personer.

Nyhetsbreven via e-post är en kanal som vi har fortsatt 
att använda och utveckla i målgruppsanpassad kom-
munikation. Under 2012 var nyhetsbreven en viktig  
kanal i den kommunala avtalsrörelsen, då vi skicka-
de nyhetsbrev till berörda medlemmar vid flera vik tiga 
tillfällen: när representantskapet sade nej till SKL:s 
bud, under medlingen, när medlarnas bud hade  
lämnats – och när avtalet blev klart.

2012 var också året då Lärarförbundet tog ett 
stort steg framåt i satsningen på webb-tv. Vår egen 
playkanal Lärarkanalen.se lanserades i februari. Allt  
videomaterial samlades på ett ställe och blev mer  
lättillgängligt för medlemmarna. De fick också möjlig-
heten att ladda upp egna filmer, vilket flera medlem-
mar och lokalavdelningar gjorde under året. 

Avtalsrörelsen under 2012 blev tidenpunkten för 
det stora genombrottet för Lärarförbundets webb-tv. 
Många medlemmar nåddes av våra filmer och tittar-
rekorden slogs gång på gång. Sju av de tio mest sedda 
filmerna under året var från avtalsrörelsen. Den film 
som visats mest handlade om läget i medlingen. Vid 
slutet av 2012 hade den visats drygt 9 000 gånger.
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Mål 2:

Lärares löner ökar mer än andras
Stödet för höjda lärarlöner var massivt. Lärarförbundet lyckades få 

mer än normen i årets avtalsrörelse. Ett flertal tvister mot Försäkringskassan 
och andra instanser gav medlemmar viktig upprättelse och betydande 

ekonomiskt stöd i svåra livssituationer. 

Lärarna fick mer än normen. 
/ Medlingsinstitutet
#lararloner

Lägst 4,2 % i alla kommuner.
#avtal2012

Toppnoterat! 6,6 % i Oskars-
hamn, 6,2 % i Lekeberg.
#avtal2012

Skolledarna garanteras 
samma höjning.
#skolledarna
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Stark opinion för höjda lärarlöner
Avtalsrörelsen 2012 resulterade i att lärarna får mer än 
andra. Förhandlingsframgången byggde till stor del 
på vår förmåga att tillsammans i Lärarförbundet skapa 
en stark opinion för högre lärarlöner. När hela arbets-
marknaden med industrin, tjänstesektorn, handel, stat 
och övrig kommunal verksamhet tecknade ettåriga av-
tal med 2,6 procent i löneökning fanns en bred insikt 
i samhället om vikten av att satsa på lärarna, att lärar-
krisen måste undvikas och att en satsning på skolan 
och lärarna är avgörande för Sveriges konkurrenskraft.  

Läraravtalen lyftes även fram i Medlingsinstitutets 
årsrapport. I den konstaterades att läraravtalen var de 
enda som gav mer än det så kallade märket, den norm 
för löneökningar som sätts i avtalsrörelser. 

Detta mot en bakgrund av att det är mycket svårt för 
en enskild grupp att genom centrala kollektivavtal för-
flytta sitt relativa löneläge. Om inte resten av arbets-
marknaden är överens om att det ska ske, kommer  
genast krav om likvärdiga löneökningar från andra 
grupper.

Medlingsinstitutet noterade att lärarna lyckades 
och hade det stöd som krävdes. Tesen stöddes av 
de fackliga centralorganisationerna TCO, SACO 
och LO, som tillsammans lyfte fram behovet av 
höjda lärarlöner i en uppmärksammad debattartik el 
i Dagens Nyheter. Arbetsmarknadens fackliga organi-
sationer stod därmed bakom höjda lärarlöner. Lärarför-
bundet har stärkt medlemmarnas position på arbets-
marknaden.

Förutsättningarna inom våra olika avtalsområden  
skiljer sig åt och det gör att avtalen blir olika långa,  
har olika konstruktioner och nivåer för löneutfalls-
garantierna. Det påverkar även vad som är möjligt att 
åstadkomma. 
 
Löneökningar för  
respektive avtalsområde: 

SKL 4 år 4,2 % XYY*
Folkbildning 24 mån 5,8 %
KFO 25 mån 5,8 %
KFS/Allian-
sen

24 mån 5,6 %

Almega 18 mån 4,1 %
Stat/Kyrka/
Idea

1 år 2,6%

*X = lägst märket för 2013, Y=Centralt icke definierat 
 lägstutrymme

Lärarnas marknadsvärde i fokus
Hittills har 210 avdelningar rapporterat utfallet för 
2012. Det ovägda genomsnittet är för kommunalt  
anställda 4,4 procent, vilket är 0,2 procent mer än 
summan för hela avtalsperioden 2010-2011. I de  
garanterade lägsta 4,2 procenten ingår nu även Lärar-
förbundets skolledarmedlemmar, vilket haft stor be-
tydelse för den gruppens utfall. Diskussionen om  
lärares rörlighet för att ta till vara sitt marknadsvärde 
har ökat under året, vilket är mycket positivt. 

Förbundets lönenätverk ”Praktisk lön” har mål-
gruppsanpassats utifrån medlemmarnas behov. Det 
här arbetet bidrar till de överordnade målen om en 
korrekt formell hantering, ett fördjupat helårsperspek-
tiv och ett ökat inflytande för medlemmarna i lönebild-
ningen. Ett antal kollektivavtal om ersättning till men-
torer under introduktionsperioden har också slutits 
under 2012, Borås kommun är ett exempel. 

Arbetet med att teckna så kallade Bilaga 6-avtal har 
pågått under året. Dessa avtal täcker ofta arbetslag och 
i några fall hela skolor, och ger berörda lärare i snitt 
2000 kr högre lön. Bilaga 6-avtal finns nu i 50 kom-
muner och många fler är på väg att tecknas. 

Tvister har gett mer pengar  
till drabbade medlemmar
Hanteringen av tvister lokalt och centralt har stor  
betydelse för implementeringen av avtalen. 26 ären-
den har under året gått hela vägen till Arbetsdomstol-
en. En av de mest uppmärksammade domarna rörde 
en kommun som med försämrad ekonomi ställt ett an-
tal arbetstagare inför ett val: Acceptera omreglering till 
anställning med arbete på 75 procent av heltid eller 
tjänstledighet med 25 procent under två år. Ärend et blev 
en rättslig framgång för förbundet och dess medlem-
mar där Arbetsdomstolen fann att förändringarna inte 
varit frivilliga utan istället uppsägningar som inte varit 
sakligt grundade.

Vi har även med framgång drivit ett antal sjuk- och 
arbetsskadeärenden för omprövning hos Försäkrings-
kassan, förvaltningsrätt och kammarrätt, samt AFA. 
Det har till exempel handlat om att undanröja För-
säkringskassans återkrav på upp till 570 000 kr. Fem 
medlemmar har fått ytterligare mellan 10 000 kr till 
uppskattningsvis tre miljoner kr, beroende på utbetal-
ningsform, från AFA. Andra ärend en har rört rätten till 
livränta utöver sjukersättning och rätt till sjukpenning 
eller sjukersättning under perioder av olika längd.
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Lärares arbetsbelastning
minskar

Vi lyckades sätta lärares arbetsbelastning på den politiska dagordningen och i 
myndigheternas blickfång. Karriärtjänsterna som även öppnar för högre lön blev 

äntligen verklighet. Det har lönat sig att vara medlem i Lärarförbundet.  

Mål 3:

Statlig utredning om hur adminis-
trationen ska krympas.
#rensanu

Skolverket granskar lärares 
arbetstid.
#latlararevaralarare

Krafttag för bättre grepp om 
arbetstid och belastning.
#battreskola

Karriärtjänster införs. Kan ge 
löneökningar på 10 000 kr för 
en lektor.
#karriartjanster
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Lärares arbetsbelastning minskade
En symboliskt viktig framgång för Lärarförbundet var 
när regeringen tog beslut om att slopa kraven på intyg 
om elevs frånvaro vid tillfällig föräldrapenning. 

Att Skolverket initierade en studie som ska kartläg-
ga 8 000 lärares arbetstid, var också ett steg i rätt rikt-
ning. Vi kunde också konstatera att regeringens beslut 
om att tillsätta en särskild utredare (Thomas Persson, 
utbildningsdirektör i Stockholm) av hur lärarnas ad-
ministration ska minskas, var helt i linje med Lärar-
förbundets prioriterade frågor. 

I slutet av året beslutade Arbetsmiljöverket att  
genomföra en treårig inspektion av samtliga huvud-
män med verksamhet i grund- och gymnasieskola.  
Lärares och skolledares stress är en av huvudfrågorna 
som ska granskas.

Denna utveckling har ett direkt samband med att 
Lärarförbundet har drivit arbetsbelastningen som är 
en prioriterad fråga parallellt med lönefrågan. Arbetet 
har präglats av lobbying, förhandlingar och viss opini-
onsbildning. Vi har också genomfört egna undersök-
ningar, debattinlägg och uppvaktningar har också  
genomförts för att påverka att nämnda utredningar 
och inspektioner följs upp med konkret arbete och  
en bättre situation för lärarna.

Kunskap och argument för
rimlig arbetsbelastning
I avtalsuppgörelserna togs också tydliga steg för att 
hantera lärares arbetsbelastning. På det kommunala  
området beslutades att parterna gemensamt ska ta 
fram frågor och svar om lärares arbetstid, och även  
utreda lärares arbetssituation och arbetstid. Kyrko-
musikernas nya avtal som tecknades 2012 möjliggör 
en 100-procentig schemaläggning av arbetstiden och 
kan dessutom generera ett lönetillägg på 1 200 kr per 
månad.

I augusti lanserades verktyget ”Min arbetstid” för  
alla lärargrupper. Syftet med verktyget är att kunna  
planera och följa upp sin arbetstid så att den ryms in-
om avtalets ramar. Även skolledarmedlemmarna fick i 
början av året tillgång till ett verktyg för att kunna  
hantera sin arbetsbelastning. Såväl lokalt som regio-
nalt och centralt ökade Lärarförbundet insatserna för 

att bidra med kunskap och metodik i arbetet för en 
rimlig belastning. Det skedde genom bland annat  
arbetsplatsbesök, möten, utbildningar och information 
för medlemmar och förtroendevalda. Våra populära 
webbsändningar ”Lärarkanalen” var också en viktig  
kanal för att nå medlemmar med råd som kan för-
bättra arbetsmiljön på olika sätt.

Under året sjösattes också två nystartade arbets-
miljöutbildningar med stort fokus på belastnings-
frågor, en för skyddsombud och en för dem som har 
uppdrag med fokus på arbetsmiljö och arbetsskador. 
Båda har en praktisk inriktning som syftar till att det 
konkreta arbetet med att lätta lärares belastning ska 
vässas.

Under året har ett antal uppskattade ”Lärarkvällar” 
ägt rum. Temat för föreläsningarna har varit arbetstid, 
med fokus på hur arbetstiden och arbetsbelastning-
en samspelar med arbetsorganisationen. Genom att se 
kopplingen mellan dessa delar har medlemmarna fått 
mer kunskap och argument för förändring.

Regeringen gick på Lärarförbundets linje 
– inför karriärtjänster
Flera års facklig politikerpåverkan har burit frukt un-
der 2012 i och med att regeringen nu lagt fram ett för-
slag om att införa karriärtjänster för lärare i grund- 
och gymnasieskolan. Det innebär också att tjänste-
beteckningarna förstelärare och lektor kommer att  
införas under 2013, något som Lärarförbundet ser som 
ett viktigt steg för att lärare ska kunna göra karriär och 
utvecklas inom yrket. Införandet av karriärtjänsterna 
är också ett betydande bidrag till att lärarlönerna kan 
höjas mer. Systemet innebär en löneökning för en för-
stelärare med i genomsnitt 5 000 kronor i månaden. 
En lektor får i genomsnitt en löneökning med 10 000 
kronor i månaden. 

Lärarförbundet har under året varit pådrivande för 
att resurserna till lärares kompetensutveckling i digi-
taliseringen av skolan ska öka, och att digitaliseringen 
av skolan ska ses som en likvärdighetsfråga. Förbundet 
har medverkat i många sammanhang och börjat sam-
arbeta med andra intressenter i frågan om digitaliser-
ingen av skolan, till exempel med Microsoft och  
Rektorskonventet Utveckling. 
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Våra medlemmar får rätt stöd i 
genom förandet av legitimations- 

reformen
Kartläggning, konsekvensanalyser och framgångsrikt påverkansarbete. 
Hela tiden med medlemmen i fokus. Så kan Lärarförbundets arbete med 

legitimationsfrågan sammanfattas för 2012.

Mål 4:

Lärarförbundet arbetar 
kontinuerligt med att förbättra 
legitimationsreformen.
#lararlegitimation Vi har tagit fram en intern 

struktur för hantering av 
anmälningsärenden.
#legitimationsreformen

Särskolans lärare fick  
genom vår försorg en längre 
övergångsperiod.
#lararlegitimation

Vi för kontinuerliga samtal 
med Skolinspektionen och 
Skolverket för att bevaka 
medlemmars intressen när 
legitimationsreformen 
sjösätts.
#legitimeradlarare
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Lärarlegitimationen har under 2012, liksom under 
2011, varit ett av förbundets prioriterade områden. 
Införandet av legitimationen har inneburit en om-
ställningsprocess för både skolsystemet i sig och för 
många medlemmar. Lärarförbundet har därför med 
kraft verkat för att reformen ska få bästa möjliga  
utformning.

Viktiga delsegrar
Ett intensivt påverkansarbete och kartläggning av legi-
timationsreformens konsekvenser har resulterat i en 
rad viktiga delsegrar i ”reformerandet av reformen”. 
Regeringen håller på att justera i både lag och förord-
ning, vilket kommer leda till att en del brister åtgärdas 
under 2013. Lika viktigt har arbetet för ökade resurser 
till kompetensutveckling varit. Detta för att finansiera 

de kompletteringsbehov som en stor del av lärarkåren 
har för att få behörighet i de ämnen de undervisar. 

Reformen innebär även många enskilda medlems-
ärenden för Lärarförbundet. Under året har förbunds-
organisationen stärkts för att kunna stödja medlem-
mar som av olika skäl inte fått legitimationen godkänd 
eller som fått den återkallad. Ett stort antal medlem-
mar har till exempel begärt hjälp med att överpröva 
Skolverkets beslut om legitimation. Förbundet har där-
för flera mål för avgörande i förvaltningsrätten.  

Inom ramen för avtalsrörelsen 2012 togs flera initia-
tiv. På det kommunala området inrättades en särskild 
anställningsform, legitimationsgrundande visstidsan-
ställning, i syfte att underlätta för den nyutexaminera-
de att få introduktion. 

Informationsinsatser och medlemskommunikation 
har under året skett via en rad konferenser och seminar-
ier men också via chattar, twitter, facebook, lärarkanal-
en, lararforbundet.se och Lärarfackligt samt medlems-
sidorna ”Lärarförbundet informerar” i Lärarnas tidning.
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Lärarförbundets tidningar ska upplevas som relevanta 
och lärarnära. Därför lät Tidningsavdelningen under-
sökningsföretaget Skop under hösten fråga 1 400 lära-
re om vad de ansåg om ämnes- och skolformstidning-
arna. 60 procent av lärarna uppgav att de har stor nytta 
av sin ämnes- eller skolformstidning i den egna yrkes-
utvecklingen. Hälften av lärarna ansåg att de har stor 
till mycket stor nytta av tidningarna i sitt dagliga arbe-
te.

Under året lades fem av Lärarförbundets ämnestid-
ningar ned samtidigt som det skapades två nya. Slöjd-
forum, Bild i skolan och Fotnoten ersattes av tidning-
en Uttryck. Hushållsvetaren och Idrottsläraren har 
tillsammans blivit miVIDA.  I och med sammanslag-
ningarna har upplagorna ökat och medlemmarna har 
fått produkter av högre kvalitet, med fler sidor och fler 
utgåvor. 

Lärarnas tidning har erbjudit medlemmarna daglig 
uppdatering när det gäller nyheter inom utbildnings-
området, och tidningarnas närvaro inom sociala medi-
er har ökat under 2012. 

Tidningsutgivning 2012 
Många lärare har stor nytta av sina tidningar, både i arbetet och i 

yrkesutvecklingen. Fem titlar lades ned och två nya magasin kom i deras ställe. 
Resultatet blev högre kvalitet och fler sidor att läsa för varje medlem. 

Upplagor 2012

2011 2012
Alfa 5 000 9 500
Chef & ledarskap 6 400  6 500
Folkhögskolan 3 000
Fritidspedagogen 14 500 13 700
Förskolan 67 400 68 000
Lärarnas tidning 231 000 231 000
miVIDA 3 900
Origo 3 400 4 300
Pedagogiska Magasinet 225 600 225 100
Specialpedagogik 14 100 14 100
Uttryck 13 500
Yrke 5 300 5 200
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Skolformsnämnderna och ämnesråden har varit råd-
givande till förbundsstyrelsen och behandlat frågor  
inom sitt verksamhets- eller ämnesområde. Varje skol-
formsnämnd och ämnesråd har en egen sida på larar-
forbundet.se. Här ges bara en glimt av all den aktivitet 
som skett under året. 

Råden och nämnderna har på en mängd olika sätt 
drivit på för att medlemmarnas frågor ska tas tillvara i 
politiska beslut och vägval för framtida yrkesutveckling 
och arbetsförhållanden. Flera av råden har även varit 
tydligt aktiva i rekrytering av nya medlemmar som  
studerar eller arbetar inom rådets eller nämndens om-
råde. De har även hållit ett öga på aktuell forskning 
och gjort viktiga inspel när det behövts. 

Föreningar, ämnesråd och 
skolformsnämnder

Röst åt lärare
Att delta vid konferenser och forskningskonvent har 
också stått på agendan för råden och nämnderna.

Syftet med deltagandet har varit att dels sprida  
Lärarförbundets ståndpunkter, men också att vidga för-
bundets kunskap om utvecklingen på området. Dit 
hörde bland annat att Ämnesrådet Naturvetenskap och 
teknik deltog i den stora konferensen NO 2012 i Göte-
borg och att Skolformsnämnden förskola arrangerade 
ett seminarium på Skolforum om förskollärares och 
förskolechefers ansvar och yrkesroll.

Stöd till förbundsstyrelsen och
Lärarförbundets avdelningar
Utöver de utåtriktade aktiviteterna har nämnderna och 
råden även hjälpt Lärarförbundets avdelningar på olika 
sätt. Ämnesrådet för Lärarbibliotekarier har till exem-
pel stöttat avdelningarna i arbetet att se till att det lag-
stadgade kravet om att alla elever ska ha tillgång till ett 
skolbibliotek efterlevs. Ämnesrådet för SO-ämnen har 
i sin tur stimulerat avdelningarna att ordna medlems-
möten kring ämnesfrågor.

Öga på utredningar och reformer
Det är i utredningar och betänkanden som den framtida 
skolan formas. Därför har en majoritet av råden och 
nämnderna under året följt och försökt föra fram  
Lärarförbundets ståndpunkter till utredarna. Skol-
formsnämnden specialpedagogiks aktiviteter är illust-
rerande: Nämnden har uppvaktat utredaren för 
betänk andet om utbildning för barn och ungdomar i 
samhällsvård samt distansundervisning. De har även 
bidragit med synpunkter och kunskap kring förbund-
ets utredning om specialpedagoger i samband med 
Högskoleverkets utredning om att avskaffa special-
pedagogexamen liksom vid remissvar till Skolverkets 
allmänna råd om åtgärdsprogram.

Effekterna av gymnasiereformen GY 2011, reform-
eringen av vuxenutbildningen, Vux12, samt uppfölj-
ningen av legitimationsfrågan har också varit viktiga 
frågor som skolformsnämnderna Gymnasieskolan, 
Vuxenutbildning samt exempelvis Ämnesrådet Dra-
ma, dans och teater ägnat sig åt.

Skolformsnämnder
  Förskola
  Grundskola, förskoleklass och fritidshem
  Gymnasieskola
  Högskola
  Musik- och kulturskola
  Specialpedagogik
  Vuxenutbildning

Ämnesråd
  Bild och media
  Drama, dans och teater
  Flerspråkighet
  Fritidspedagogik
  Språk
  Hushållsvetenskap
  Idrott och hälsa
  Lärarbibliotekarier
  Matematik
  Musik
  Naturvetenskap och teknik
  Slöjd
  SO-ämnen
  Studie- och yrkesvägledning
  Svenska
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Mötesplats för lärare
Ämnesrådet Matematik startade i samband med Mate-
matikbiennalen twitterkontot @Mattelararna som ett 
led i det rekryterande arbetet. Antalet följare var snart 
över 400, ett intressant exempel på hur ett ämnesråd 
kan nå ut med sina frågor och hålla igång kommuni-
kationen med konferensdeltagare långt efter att alla 
rest hem till sin klassrumsvardag.

Arbetsmiljörådet 
Rådet har problematiserat och analyserat lärares stress, 
bland annat till stöd för utvecklingen av arbetsmiljö-
utbildningar och för kansliets arbete. Analysen har  
visat att det dels blivit tydligt att inlastningen av  
arbetsuppgifter i alla professionens delar är ett grund-
läggande problem, men att det lika mycket är ett  
problem med arbetsuppgifter som känns omotiverade 
samt med ökande krav utan möjlighet att ta kontroll 
i den nya uppkomna situationen. Arbetet med fokus-
området stress och belastning innebar ett grund-
läggande förarbete inför temat ”Hållbart lärarliv” i  
2013 års verksamhetsplan och bidrog även till utveck-
lingen av Lärarförbundets webbplats. 

Inom fokusområdet ljudmiljö har rådet bland an-
nat gjort studiebesök på den ljudsanerade skolan och 
förskolan i Bifrost, Mölndal. Rådet har också satt sig 
in i kunskap om sambanden mellan bland annat ljud-
miljö och stress samt taluppfattbarhet. De insamlade 
er farenheterna om ljudmiljö har publicerats på larar-
forbundet.se. 

Utöver det har rådet börjat använda de inflytande-
vägar som arbetsmiljölagen erbjuder. 

Jämställdhets- och likabehandlingsrådet
Rådet har under året bland annat utarbetat check listor 
för Lärarförbundets arbete mot diskriminering på ar-
betsplatsen. En blogg – jamochlika.wordpress.com – 
har startats för att driva debatt och reflektion kring  
frågor inom rådets område. Konferensen Lika för  
lika på temat ”Jämställd vardag – i Sverige och världen” 
arrangerades av rådet, vars ledamöter även har lett ut-
bildning och workshop om genus och genuspedagogik 
samt medverkat vid Pridefestivalen och Peace and  
love-festivalen i Borlänge.

Lärarförbundets vetenskapliga råd
Rådet har deltagit i planering och genomförande av  
Lärarnas Forskningskonvent som ägde rum den 
14 maj. En annan viktig aktivitet har varit de för-

beredande diskussionerna inför kommande forsk-
nings propositionen, som presenterades i oktober. I  
december överlämnade rådet en skrivelse med syn-
punkter på forskningspropositionen till riksdagens  
utbildningsutskott. Rådet har även följt arbetet med  
utredningen Karriärvägar m.m. i fråga om lärare i 
skolväsendet och diskuterat karriärtjänsternas utform-
ning samt frågor relaterade till lärarutbildningen.

Skolledarföreningen
Att skolledarföreningen ska vara det självklara valet 
för Sveriges skolledare står klart för allt fler. Förening-
ens medlemsantal har ökat stabilt under året. När det 
gäller lön i förhållande till yrkets komplexitet, ansvar 
och kunskapskrav togs ett viktigt första steg i samband 
med det nya branschavtalet. Denna gång inkluderades 
arbetsledande personal i samma procentsats som  
lärarna, 4,2 % för 2012, vilket var högre än arbetsmark-
naden i övrigt Med sikte på att skolledaryrket ska vara 
ett yrke i och för utveckling, har en av årets skolledar-
kurser genomförts som fördjupning inom områdena 
ledarskapsforskning, kvalitetsutveckling och framtids-
spaning.

Skolledarkvällar har genomförts i Umeå och Stock-
holm på temat skolans digitalisering.

Erbjudanden om utbildning för skolledare inom det 
privata området har varit uppskattat av deltagarna och 
bidragit till bildande av regionala nätverk.

Ett arbete med att tillhandahålla digitala nyttoverk-
tyg för skolledares vardagsarbete har påbörjats under 
året.

På flera håll har skolledarnätverk bildats och antalet 
lokala skolledarföreningar som träffat överenskommel-
se med avdelningen om rollfördelning, har ökat.

Under politikerveckan i Almedalen genomförde Skol-
ledarföreningens styrelse ett skolledarseminarium.

Skolledarföreningens ordförande har varit adjunger-
ad i Lärarförbundets förbundsstyrelse och även deltagit 
i representantskapet.

Studerandekommittén 2012
Lärarförbundet Student är studerandemedlemmarnas 
forum för att bevaka lärarutbildningen och den fram-
tida lärarrollen. Studerandekommittén har under året 
arbetat med opinionsbildning om den problematik 
som finns kring introduktionsperioden. Det har skett 
genom debattartiklar, medverkan i radio och TV och i 
samtal med politiker. Även frågor om lön och karriär-
vägar har drivits genom opinionsbildning. 
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Rekrytering av aktiva medlemmar har varit ett annat 
prioriterat område. Till exempel har det genomförts en 
kartläggning av aktivitetsgraden på de studieorter där 
Lärarförbundet Student hade en representant som  
också ingick i studerandekommittén. ”Road show” har 
varit ett sätt för kommittén att stötta orter där det inte 
fanns någon studentaktivitet. 

En kommunikationsplattform har tagits fram och 
kontakterna med studerandeinformatörerna har för-
djupats under året. Studerandekommittén har dess-
utom arbetat för dimensionering av landets lärar-
utbildningar. Det har i första hand skett genom samtal 
med företrädare för de politiska partierna samt genom 
medverkan på Lärarutbildningskonventet.

Förutom de prioriterade frågorna har kommittén 
även arbetat med internationell samverkan och där har 
de nordiska lärarorganisationerna, NLS, varit en själv-
klar plattform. 

En grupp har arbetat med diskrimineringsfrågor 
och bland annat skrivit en debattartikel och medverkat 
vid flera Pridefestivaler runt om i landet. Studerande-
kommitténs styrelse var även aktiv under politiker-
veckan i Almedalen, där de tog många kontakter med 
politiker.

Studerandekommitténs ordförande har varit  
adjungerad i Lärarförbundets förbundsstyrelse och  
tillsammans med vice ordförande även deltagit i  
representantskapet.

Pensionärskommittén
Pensionärskommittén har under året erbjudit Lärar-
förbundets pensionerade medlemmar konferenser och 
pensionärsfacklig information i hela landet. Kommit-
tén har också arrangerat flera uppskattade resor till  
Irland. En redaktionskommitté gör även Gröna bilagan 
som distribueras till alla pensionerade medlemmar i 
form av bilaga till Lärarnas tidning.
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Lärarförbundets utbildningsverksamhet vände sig till 
tre grupper: medlemmar, ombud och förtroendeval-
da i styrelser. Även personer som inte var medlemmar 
välkomnades att delta i delar av vårt kursutbud, något 
som även visade sig vara värdefullt för medlemsrekry-
teringen. 

Kompetens och uveckling 
Sammantaget deltog 16 178 personer i Lärarförbundets 
egna utbildningar under året. 311 personer deltog i  
rabatterade utbildningar och studiecirklar anordnade 
av Sensus. Därutöver anordnade riks- och lokalavdel-
ningar ett stort antal utbildningsinsatser under 2012.

Utbildningar kan läggas upp på många olika sätt. 
Temadagar med uppbackning av filmer på webb och 
uppdragsutbildningar har varit två uppskattade och  
populära former under året. 

Medlemsutbildningar
Läraren i fokus
De sista kurserna i serien genomfördes under våren 
2012, och ersattes därefter av Lärarmötet som tar fasta 
på det behov av fördjupande samtal som många lärare 
säger sig sakna idag

Lärarmötet
Under året utvecklades och lanserades Lärarförbun-
dets nya medlemsaktivitet Lärarmötet, en endagsaktivi-
tet om aktuella ämnen. Syftet är att ge lärare möjlig-
het att samtala med varandra om sitt yrke. En grund-
läggande tanke är att samtalen sedan ska kunna fort-
sätta på arbetsplatserna. För att underlätta detta är 
film er och stödmaterial tillgängliga. Många av del-
tagarna sade sig vilja fortsätta samtalen.
Antal deltagare: 245, främst medlemmar utan  
förtroendeuppdrag.

Utbildningsverksamhet
Lärarkvällarna
Årets teman var Den digitala skolan och Bedömning. 
Filmerna från Lärarkvällarna blev mycket uppskattade 
och låg högt på listan över mest sedda filmer på Lärar-
kanalen. Hela 95 procent av deltagarna ansåg att Lärar-
kvällarna gav en positiv bild av Lärarförbundet. 
Antal deltagare: 1 155, varav 141 erbjöds medlemskap i 
Lärarförbundet.

 
Lärardagarna
Temat var Lust och leda. Det här året testades ett upp-
lägg med parallella arrangemang i Kalmar och Malmö, 
där deltagarna kunde följa Lärardagarna via webben. 
Lärarpriset delades ut till Anna Anu Viik. Utbildning-
en fick goda omdömen i utvärderingarna.
Antal deltagare: 150.

Lärarförbundet Global
Under två utbildningsdagar fick deltagarna kunskaper 
och insikter om de frågor som Lärarförbundet driver. 
Utgångspunkten var på vilket sätt ett internationellt 
perspektiv kan bidra till utvecklingen av lärarens  
yrkesroll. Utbildningen var uppskattad och många  
deltagare skrev i utvärderingen att de känner sig stolta 
över sitt medlemskap. 
Antal deltagare: 236.

Lärarnas yrkesetik
En uppdragsutbildning som genomförts på  
53 arbetsplatser.

Skolledarutbildningar
Utbildningarna för skolledare leddes av erfarna skol-
ledare. De syftade till att stärka den professionella skol-
ledaren både i sin yrkesroll och i sin roll som anställd 
och behandlade bland annat ledarskapsforskning, om-
världsfrågor och fackligt inflytande. I etikkursen fick 
deltagarna även identifiera och reflektera över etiska 
dilemman utifrån sin roll som ledare. Skolledarkväl-
larna, öppna för alla skolledare, handlade om skolans 
digitalisering och genomfördes på ett par platser i lan-
det. 
Antal deltagare: 
Chef och ledarskap: 78
Etik i Ledarskapet: 56
Skolledarkvällar: 54

Lärarfackligt nr 7| 2012

5

I höst går startskottet för Lärarmötet som ger dig möjligheter till reflektion, lärande och framför allt samtal med andra lärare. 
tema oktober: forskning – till vilken nytta
tema november: arbetstid i grund- och gymnasieskolan 
Lärarmötet arrangeras över hela landet. Välkommen!

lararforbundet.se/lararmotet

Håll utkik efter Lärarmötet
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Ombudsutbildningar
Grundutbildning för ombud
Utbildningen syftade till att ombuden fick forma och 
utveckla sitt uppdrag i relation till medlemmar och sin 
chef på arbetsplatsen.

 Ombuden fick vetskap om medlemskapets värde 
och hur det kommuniceras på arbetsplatsen. De fick 
även kunskap om praktiska och arbetsrättsliga förut-
sättningar för inflytande.

Grundutbildning omfattade tre dagar samt en hem-
uppgift och genomfördes av avdelningsstyrelserna.

Utbildning för skolledarombud
En ombudsutbildning, anpassad för skolledarombud 
inom avdelningen sjösattes under året. Den genom-
fördes på regional nivå efter samma koncept som den 
grundläggande ombudsutbildningen, med särskilt  
fokus på skolledarnas arbetstagarroll i relation till 
chefsuppdraget.
Antal deltagare: 45.

Fackligt inflytande i arbetet
Kursens mål är att ge ombuden kunskap och insikt om 
vilka möjligheter lärarna har att – själva och tillsam-
mans i den fackliga organisationen – skapa bättre för-
utsättningar och villkor för sitt uppdrag. Ombuden ut-
vecklade sina färdigheter i att identifiera och analysera 
problem på en arbetsplats, finna strategier och hand-
lingsvägar för att lösa problemen.

Kursen tog också upp hur ombuden kan finna for-
mer för att utvärdera och komma framåt i förbättrings-
arbetet. Utbildningen genomfördes på regional nivå 
och omfattade sex dagar, men kunde delas upp i mom-
ent och genomföras som hel- eller halvdagar eller som 
studiecirkel.
Antal deltagare: 747. 

Utbildningar för förtroendevalda  
i styrelser
Praktisk lön stärkte avdelningarnas kompetens att han-
tera och analysera underlag, beräkna utfall, tala  
lönepolitik och coacha medlemmar. Syftet med ut-
bildningen var att öka förståelsen för hur lönebildning-
en fungerar och att förbättra förutsättningarna för att 
genomföra avtalsrörelsen och implementera resultatet. 
Enligt utvärderingarna höjdes nivån på avdelningens 
kunskap kring olika delar av det fackliga arbetet och de 
blev bättre på att företräda medlemmar utifrån deras 
intressen.
Antal deltagare: 636.

Praktisk arbetsrätt var en utbildning som inspirerade 
deltagarna att nå djupare insikter inom arbetsrätten. 
Deltagarna ansåg att deras förmåga att säkerställa den 
enskilde men också kollektivets rättigheter ökade, och 
att de nådde framgång i arbetsrättsliga ärenden.
Antal deltagare: 275. Dessutom deltog 322 nyvalda  
ledamöter i avdelningarna med uppdrag i valbered-
ning, som revisor, kassör, sekreterare, studieorganisa-
tör, ordförande i funktionsutbildningar anpassade för 
sina uppdrag.

Regionala utbildningar 
Under året gavs bland annat utbildningarna Lokal opi-
nionsbildning, lokalt kommunikationsstöd (LOKA) 
och seminarierna i arbetsrätt. Det anordnades även 
riktade konferenser för förtroendevalda inom det stat-
liga området samt högskolan.
Antal deltagare i regionala utbildningar: 13756. 
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Samarbets- 
organisation/land

Ändamål

PATC IT-utveckling
EI Bryssel Möjliggöra deltagande på FN:s  

kvinnokonferens (UNCSW)
ZATU, Zanzibar Teknisk utrustning
EI Bryssel Stöd till planeringsmöte för kvinno- 

nätverk arabisktalande länder
EI Asia Pacific Utbildning i planering
EI Afrika Förstudie, Benin 
GTU, Gambia Organisationsstöd
ACT, Filippinerna Projektmedel, stöd till kongress, 
EI Karibien Ledarskapsutbildning 
EI Asia Pacific Stöd till det sydasiatiska kvinno- 

nätverket  SAARC
EI Bryssel Stöd till EI:s regionala struktur för 

arab isktalande länder (Crossregional 
Structure Arab Countries)

UNATU, Uganda Organisationsstöd
EI Asia Pacific Stöd till möte inom kvinnonätverket i 

Sydostasien
NTAL, Liberia Organisationsstöd
EI Latinamerika Forskning (”den pedagogiska rörelsen”)
TUS, Serbien Planeringsmöte, projektmedel 
NEAD, Kambodja Projektmedel
EI Asia Pacific Pilotprojekt Myanmar
PESTU, Moldavien Nyhetsbrev
SEH, Ungern Organisationsstöd
EI Bryssel Lokalt påverkansarbete för Utbildning 

för alla
Lokala utvecklingsprojekt Västmanland-Manicaland, Zimbabwe 

Skellefteå-Entebbe, Uganda
SFHL:s solidaritetsfond Bidrag till SFHL.s solidaritetsfond
EI:s solidaritetsfond* Bidrag som använts bland annat till 

Madagaskar, Mali, Georgien och Bah-
rain där lärare trakasserats eller för-
följts samt till stöd till lärare som drab-
bats av naturkatastrofer i Filippinerna, 
Haiti och Sri Lanka

FECODE Colombia Studiebesök i Sverige

Så användes medlemsavgiften 2012

Så fördelades pengarna
I diagrammet syns hur förbundsavgiften 2012 procen-
tuellt fördelade sig på olika poster. Vad som ingår i de 
olika posterna framgår nedan.

Demokrati & förtroendevalda
Kostnader för förbundsstyrelse, revision, representant-
skap, kongress, Skolledarföreningen, Kyrkomusiker-
nas riksförbund (KMR), Svenska Folkhögskolans  
Lärarförbund (SFHL), studerandeverksamheten samt 
nämnder, råd, arbets- och referensgrupper.

Medlemsavgifter till andra organisationer
TCO, Offentliganställdas förhandlingsråd (OFR),  
Förhandlingsrådet PTK med flera.

Administrativa kostnader
Centrala och regionala kostnader för hyra, städning, 
porto, telefon, inventarier och maskiner, IT-drift och 
datakommunikation. Här ingår också kostnader för 
medlemsadministration, ekonomi och revision.

Verksamhetskostnader
Här ingår kostnader för informations-, kommunika-
tions- och opinionsinsatser, medlemsförmåner,  
in satser för att rekrytera och behålla medlemmar,  
utrednings- och utvecklingsarbete, olika typer av  
arbete med yrkes- och villkorsfrågor, medlemsservice, 
juridisk verksamhet med mera.

Vidare ingår personalkostnader, kostnader för ut-
vecklingsarbete i förbundet, regionala aktiviteter rikt-
ade till medlemmar och åtgärder för att stödja avdel-
ningar.

Dessutom ingår kostnader för avdelningarnas riktade 
insatser och för byggande av nätverk inom det privata 
området samt för att förstärka kansliets service gente-
mot privat anställda medlemmar.

Anslag till avdelningarna
Här ingår kostnaderna för anslag till avdelningarna.

Tidningskostnader
Kostnader för Lärarnas tidning och Pedagogiska
magasinet.

Internationellt samarbete
1,5 procent av medlemsavgifterna går till internationellt 
samarbete. Av detta ska minst hälften av kostnader-
na gå till fackligt utvecklingssamarbete och den andra 
hälften till internationellt samarbete samt kommuni-
kationsarbete med ett internationellt perspektiv i  
Sverige.
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  Remisspromemoria – Karriärvägar m.m. i fråga om 
lärare i skolväsendet [2012-11-20] 

  Allmänna råd med kommentarer kring arbete med 
åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd 
[2012-11-20] 

  Harmoniserat inkomstbegrepp. – Möjligheter att an-
vända månadsuppgifter i social- och arbetslöshetsför-
säkringarna. Delbetänkande av Parlamentariska soci-
alförsäkringsutredningen (SOU 2012:47) [2012-11-08] 

  Yttrande över Yrkeshögskolans remiss ” Nationella 
kvalitetskriterier” [2012-10-19] 

  Yttrande över Yrkeshögskolans remiss ”Inplacering-
ar av utbildning i svenska för invandrare och andra 
utbildningar i NQF” [2012-10-19] 

  Angående revidering av Boverkets Byggnormer, 
BBR [2012-10-15] 

  Yttrande över delbetänkandet ”Likvärdig utbildning 
– riksrekryterande gymnasial utbildning för vissa 
ungdomar med funktionsnedsättning”  
(SOU 2012:24) [2012-09-25] 

  Yttrande över delbetänkandet ”Likvärdig utbildning 
– riksrekryterande gymnasial utbildning för vissa 
ungdomar med funktionsnedsättning”  
(SOU 2012:24) [2012-09-03] 

  Yttrande över Socialdepartementets remiss: Slopat 
krav på intyg för barns frånvaro för att få tillfällig 
föräldrapenning [2012-06-26] 

  Yttrande över Skolverkets remiss ”Allmänna råd 
med kommentarer om systematiskt kvalitetsarbete” 
[2012-06-25] 

  Yttrande över ”Allmänna råd med kommentarer för 
pedagogisk omsorg” [2012-06-20] 

  Yttrande över TCO:s remiss ”Förordning om änd-
ring i högskoleförordningen” (1993:100) [2012-05-
25] 

  Yttrande över TCO:s remiss ”Förslag till åtgärder 
för att förbättra doktoranders studiesociala villkor 
vid universitet och högskolor som staten är huvud-
man för” [2012-05-09] 

Remissyttranden 2012
Under 2012 har vi besvarat de remisser som anges nedan. Remissvaren finns att 

läsa på lararforbundet.se, under Lärarförbundet påverkar.

  Yttrande över Skolverkets allmänna råd om bedöm-
ning och betygssättning i gymnasieskolan [2012-04-27] 

  Yttrande över Skolverkets remiss Förslag till änd-
ring av föreskrifter om vilka yrkeskunskaper som 
krävs för att undervisa i ett yrkesämne [2012-04-25] 

  Yttrande över: Skolverkets allmänna råd om kom-
mentarer för arbetet med att främja närvaro och att 
uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i sko-
lan [2012-04-18] 

  Yttrande över Högskoleverkets rapport Lärar-
försörjningen för de nationella minoriteterna  
– hur kan den tryggas? [2012-04-03] 

  Remiss: Ändrad tidpunkt för vissa krav på legiti-
mation för lärare och förskollärare U2012/1524/S 
[2012-03-21] 

  Yttrande över Skolverkets förslag till revidering av 
allmänna råd med kommentarer avseende utveck-
lingssamtalet och den skriftliga individuella utveck-
lingsplanen (SKOLFS 2009:16) [2012-02-29] 

  Rättssäkerhet och likabehandling i arbetslöshetsför-
säkringen [2012-02-28] 

  Skolverkets förslag till ändringsföreskrifter om vilka 
kurser som ska ingå i de nationella programmen i 
gymnasieskolan samt nya kurser m.m. [2012-02-28] 

  Prestationsbaserad resurstilldelning för universitet 
och högskolor [2012-02-21] 

  Yttrande över Skolverkets remiss ”Förslag till all-
männa råd om arbetet mot diskriminering och 
kränkande behandling” [2012-02-17] 

  Yttrande: Förslag till kursplaner för kommunal vux-
enutbildning på grundläggande nivå och särskild 
utbildning för vuxna på grundläggande nivå [2012-
02-17] 

  Yttrande över betänkandet Skolans dokument –  
insyn och sekretess (SOU 2011:58) [2012-01-11] 
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Personförteckningar
1BInterna uppdrag
Förbundsstyrelsen
Ordinarie
Eva-Lis Sirén, ordförande 
Ann-Charlotte Eriksson, 1:e vice ordfö-
rande
Inger Maurin, 2:e vice ordförande
Anders Johansson
Angelika Molander
Anna-Mia Nilsson
Cecilia Larsson
Eva Frank
Johan Törnroth
Johanna Jaara Åstrand
Maria Rönn
Marie Wall Almquist
Marina Hägg
Mats Norrstad
Per Hellström
Robert Fahlgren
Sandra Wahlström
Markus Lindgren, adj.  
Lärarförbundet student, t.o.m. novem-
ber 2012
Tomas Selin, adj. Lärarförbundet student, 
fr.o.m. december 2012
Agneta Cederbom, adj. Skolledarfören-
ingen
Annica Pettersson, personalrepresentant

Valberedningen
Ordinarie
Bernt-Olof Bengtsson, sammankallande
Magdalena Borg
Anita Ericsson
Paula Grönroos Persson
Monica Karlsson
Anna-Lena Lindekvist
Gunilla Norström
Peter Söderström
Birgitta Valham

Skolledarföreningen
Agneta Cederbom, ordförande
Ann-Charlotte Gavelin Rydman, 
vice ordförande
Gabriella Ekström
Eva Engström
Carl-Axel Hallberg
Olle Pettersson
Ingegärd Salmose
Lars Tanner
Torgny Tjärnskog
Eva Ulin
Elisabeth Åhman
Ann-Charlotte Eriksson 
förbundsstyrelsen

Skolformsnämnd 
Musik- och Kulturskola
Petra Hultenius, Bagarmossen,  
ordförande
Marie Wall Almquist, förbundsstyrelsen
Andreas Wiik, Strängnäs
Bijan Toghiani-Rizi, Sundsvall
Inka Glänneskog, Hisings Backa
Lisa Clausson, Malmö
Thomas Öhrn, Boden

Skolformsnämnd  
Specialpedagogik
Christina Ekelund, Sävedalen, ordförande
Mats Norrstad, förbundsstyrelsen
Brita Holmfrid, Luleå
Gunilla Tjärnberg, Älvsbyn
Helen Burman, Knislinge
Helena Ramund Norén, Uppsala
Ingrid Schmiterlöw, Hjo
Ulf Linderholm, Huskvarna
Tord Söderqvist, Uppsala, fr.o.m.  
mars 2012

Skolformsnämnd  
Vuxenutbildning
Henrik Tällberg, Jönköping, ordförande
Ann-Charlotte Eriksson,  
förbundsstyrelsen
Caroline Runesdotter, Göteborg
Claes Forsslöf, Hägersten
Eva Börjeson, Glumslöv
Eva Flemming, Visby
Lisbeth Gustavsson, Kristianstad
Malin Berge-Kleber, Floda

Ämnesråd
Ämnesråd Bild och Media
Wiola Sirland, Slite, ordförande
Eva Frank, förbundsstyrelsen
Anders Marner, Umeå
Camilla Wu, Svenshögen
Magnus Törnqvist, Älghult
Samir Dounas, Malmö, t.o.m. juli 2012

Ämnesråd Drama,  
dans och teater
Kerstin Wendt-Larsson, Göteborg, 
 ordförande
Inger Maurin, förbundsstyrelsen
Birthe Holm Andersson, Stockholm
Charlotte Engel, Lund
Jens Remfeldt, Örebro
Märta Pastorek Gripson, Halmstad
Gia Schager, Visby, fr.o.m. januari 2012
Camilla Ekberg, Höllviken, t.o.m.  
april 2012

Skolforms- 
nämnder 
Skolformsnämnd Förskola
Marie Gummesson, Tenhult, ordförande
Inger Maurin, förbundsstyrelsen
Anne Kultti, Göteborg
Camilla Norberg, Hedemora
Hanna Ahnqvist, Stockholm
Jeanette Kennerfalk, Kalmar
Skolformsnämnd förskola
Kent Roslund, Halmstad
Per Edberg, Umeå
Veronica Haraldsson, Uppsala

Skolformsnämnd Grundskola,  
Förskoleklass och Fritidshem
Peter Westergård, Södra Sandby,  
ordförande
Per Hellström, förbundsstyrelsen
Ann Isaksson-Pelli, Luleå
Annika Zetterström, Uppsala
Britt-Marie Steinberger, Åhus
Elisabeth Karlsson, Vällingby
Jennie Werner, Eskilstuna
Joacim Wikström, Göteborg
Line Isaksson, Bodafors
Malin Jensen, Karlskoga
Ninnie Andersson, Stockholm
Kent Andersson, Kumla

Skolformsnämnd Gymnasieskola
Lena Hansson, Brålanda, ordförande
Ann-Charlotte Eriksson, förbundsstyrelsen
Anna Lundkvist, Luleå
Carina Larsson Ohlström, Uppsala
Christina Olin-Scheller, Karlstad
Irene Björcke, Lysekil
Katarina Hasselström, Skövde
Peer Hovden, Göteborg
Peter Olsson, Göteborg
Torbjörn Strömberg, Forshaga
Fredrik Berg, Örebro, fr.o.m. mars 2012
Anders Erixon, Tyresö, t.o.m. januari 2012

Skolformsnämnd Högskola
Thorbjörn Johansson, Alingsås,  
ordförande
Marie Wall Almquist, förbundsstyrelsen
Anna Karin Ståhle, Lidingö
Anneli Hippinen Ahlgren, Vällingby
Barbro Berglund, Karlstad
Carl-Erik Blomberg, Malmö
Erik Rentzhog, Arvika
Fanny Jonsdottir, Hjärup
Ingrid Bardon, Jönköping
Susanne Thulin, Åhus
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Ämnesråd Flerspråkighet
Anna-Karin Hedenskog, Skanör, ordförande
Maria Rönn, förbundsstyrelsen
Hanna Altunkaynak, Örebro
Hanna Thelin, Lund
Houria Karlsson, Väse
Kerstin Mörk, Kalix
Lena Sjöqvist, Huddinge

Ämnesråd Fritidspedagogik
Ewy Dahlin, Norrköping, ordförande
Cecilia Larsson, förbundsstyrelsen
Bodil Jullesson, Växjö
Göran Karlsson, Ystad
Kitt Marteng, Hägersten
Line Isaksson, Bodafors
Ulrika Engman, Säter
Åsa Bäcklund, Piteå

Ämnesråd Hushållsvetenskap
Eva Janson, Falköping, ordförande
Mats Norrstad, förbundsstyrelsen
Anette Karlsson, Jönköping
Helena Åberg, Göteborg
Malin Hellsten, Kumla
Tuija Jonsson, Umeå
Sandra Kristoffersson, Kristinehamn, 
fr.o.m. oktober 2012

Ämnesråd Idrott och Hälsa
Roy Andersson, Arjeplog, ordförande
Johanna Jaara-Åstrand, förbundsstyrelsen
Anne-Marie Andersson, Örnsköldsvik
Christer Haglund, Deje
Johan Slättberg, Nässjö
Margareta Nordborg, Färila

Ämnesråd Lärarbibliotekarier
Christina Green, Hunnebostrand, ordförande
Per Hellström, förbundsstyrelsen
Barbro Oxstrand, Torslanda
Elisabeth Ljungdahl, Älvsjö
Katarina Wallman, Lund

Ämnesråd Matematik
Kerstin Pålsson, Uddevalla, ordförande 
t.o.m. mars 2012
Håkan Cajander, Harplinge, ordförande 
fr.o.m. mars 2012
Marina Hägg, förbundsstyrelsen
Håkan Lennerstad, Karlskrona
Ola Helenius, Örebro
Sandra Svahn, Rottne
Anna Kindberg, Färgelanda, fr.o.m.  
april 2012
Kerstin Rosenqvist, Åhus, t.o.m. april 2012

Ämnesråd Musik
Håkan Borg, Södertälje, ordförande
Marie Wall Almquist, förbundsstyrelsen
Göran Bergman, Skövde
Jonas Nilsson, Växjö

Marianne Eriksson, Luleå
Staffan Collmo, Stockholm

Ämnesråd Naturvetenskap  
och teknik
Maria Hjelm, Norrköping, ordförande
Sandra Wahlström, förbundsstyrelsen
Hannah Gustafsson, Malmö
Inga-Britt Skogh, Bergshamra
Tobias Mårtensson, Falun, t o m nov 2012
Anna-Pia Hägglund, Forshaga, fr.o.m.  
januari 2012
Kjell Svanström, Fiskebäckskil, t.o.m.  
januari 2012

Ämnesråd Slöjd
Inger Degerfält, Lund, ordförande
Angelika Molander, förbundsstyrelsen
Anders Vestman, Kåge
Elisabet Lilljebjörn, Kristinehamn
Peter Hasselskog, Ytterby
Anna-Frida Hellberg, Borlänge, t.o.m. 
september 2012

Ämnesråd SO-ämnen
Lisa Sjöström, Korskrogen, ordförande
Johan Törnroth, förbundsstyrelsen
Anna Karlefjärd, Karlstad
Susanna Sjöstrand, Malmö
Åsa Johansson, Bankeryd
Emilia Morghult, Uppsala, fr.o.m. 
 december 2012
Fredrik Gustafsson, Billinge, t.o.m.  
januari 2012

Ämnesråd Språk
Anna Lundgren, Uppsala, ordförande
Eva Frank, förbundsstyrelsen
Adriana Sturesson, Trelleborg
David Berner, Årsta
Louise Plobeck, Uppsala
Rosemary Hollis, Stockholm

Ämnesråd Studie- och  
yrkesvägledning
Ann-Kristin Steen, Göteborg, ordförande
Anders Johansson, förbundsstyrelsen
Annalena Svedberg Levin, Ljusdal
Maria Thysell, Umeå
Tony Löfmark, Sundsvall
Pia Svensson, Helsingborg, fr.o.m. decem-
ber 2012
Claes Petersson, Emmaboda, t.o.m. okto-
ber 2012

Ämnesråd Svenska
Karin Jönsson, Hässleholm, ordförande
Anders Johansson, förbundsstyrelsen
Jennie Werner, Eskilstuna
Jennica Petré, Linköping
Katarina Lindinger, Umeå
Mikael Nordenfors, Hyssna

Lärarförbundet Student 
t.o.m. 4 december 2012
Ordförande
Markus Lindgren

Vice ordförande 
Sandra Kristoffersson

Styrelsen
Emma Arnström
Tomas Selin
Joakim Broström

Ledamöter
Raisa Linnéa Bladin
Mounira Senoussi
Julia Appelblad
Åse Kaati
David Hagstedt
Emilia Morghult
Carl-Mikael Bergström
Mili Mihic´
Christian Sjöö
Stefan Karlsson
Emma Arnström
Alexandra Haldorsen, t.o.m. april 2012
Hanna Smith, adjungerad
Ida Wiberg, t.o.m. augusti 2012
Pontus Pettersson
Angela Jonsson
Amanda Blad-Wallner
Sandra Kristoffersson
Sofie Stenström
Tomas Selin

Suppleanter
Katarina Hansson
Frida Hol
Kristina Sjöblom
Natalie Sezgin
Emma Hoffman
Martin Hansson
Ann-Katrin Hiljanen
Anna Rixman, t.o.m.  
augusti 2012
Christian Ek-Andersson
Jennie Gunnarsson
Marie Olsson
Pia Lawner
Susanna Stavling,  
adjungerad

Förbundsstyrelsen repr
Inger Maurin

Suppleanter
Johan Törnroth
Verksamhetsrevisorer
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Pensionärskommittén
Marianne Stensson, Hunnebostrand,  
ordförande
Sandra Wahlström, förbundsstyrelsen
Birgitta Gleerup, Nordfjärden
Lennart Johansson, Eskilstuna
Gunilla Jägermalm, Partille
Gunnar Nordin, Storuman
Sonja Svenle-Pettersson, Killeberg
Sören von Knorring, Falun
Birgitta Wennerberg, Strängnäs
Tommy Christell, Furulund
Ulla-Liss Lofjell, Örebro

Jämställdhets- och  
likabehandlingsrådet
Carita Holmqvist, Åhus, ordförande
Robert Fahlgren, förbundsstyrelsen
Angelika Molander, förbundsstyrelsen
Eva-Lena Embretsen, Rättvik
Elisabet Mossberg, Göteborg
Jens Lindgren, Kvicksund
Nora Tabbouche, Umeå
Paula Grönroos Persson, Vintrosa
Tanja Jokitalo, Stockholm
Torbjörn Messing, Västerås

Arbetsmiljörådet
Elisabet Rödén, Östersund, ordförande
Anna-Mia Nilsson, förbundsstyrelsen
Maria Rönn, förbundsstyrelsen
Gunilla Norström, Borlänge
Katarina Bjerkeli, Taberg
Lars Ode, Karlstad
Lena Ahlstedt, Sköndal
Monica Karlsson, Mölndal
Staffan Skålberg, Nässjö
Teuvo Kanerva, Uddevalla
Torgny Tjärnskog, Gråbo
Alf Johansson, Åsensbruk, t.o.m.  
oktober 2012

Vetenskapliga rådet
Anders Arnqvist, Karlstad, ordförande
Ann-Charlotte Eriksson, förbundsstyrel-
sen
Eva Alerby, Rosvik
Dennis Beach, Borås
Tomas Kroksmark, Jönköping
Astrid Pettersson, Saltsjö-Boo
Ingrid Pramling Samuelsson, Askim
Ulla Runesson, Skövde
Karin Rönnerman, Kungälv

Lärarnas yrkesetiska råd
Monica Nylund
Jesper Rehn
Robert Fahlgren, förbundsstyrelsen
Susanna Linnér

Avtalsdelegation  
Almega – Tjänsteföretagen
Ann-Charlotte Eriksson,  
förbundsstyrelsens representant
David Flato, Nacka
Kristina Lans, Sollentuna
Lars Lundin, Göteborg
Karolina Nilsson,  
Riksavdelningen JB Education
Frida Åberg, Västerås

Avtalsdelegation  
Arbetsgivarverket
Inger Maurin,  
förbundsstyrelsens representant
Marie Holmberg, Göteborg
Christina Högström, Stockholm
Kelle Norberg, Riksavdelningen SiS
Peter Persson, Malmö
Helle Rönneke, Riksavdelningen SPSM

Avtalsdelegation  
Folkbildningsförbundet 
Ann-Charlotte Eriksson,  
förbundsstyrelsens representant
Berit Hedlund, Stockholm
Thomas Karlsson, Göteborg, fr.o.m.  
september 2012
Iris Löw, Trollhättan
Marita Moberg, Göteborg, t.o.m. juni 2012

Avtalsdelegation  KFO 
Inger Maurin,  
förbundsstyrelsens representant
Kajsa Fröman, Göteborg
Michael Haglöf, Älvkarleby
Anneli Hansdotter, Stockholm
Margareta Lindström, Växjö
Solveig Tidblom, Sigtuna, adjungerad 
fr.o.m. hösten 2012

Avtalsdelegation KFS 
Ann-Charlotte Eriksson,  
förbundsstyrelsens representant
Kurt Filipsson, Täby
Roger Hante, Göteborg
Anders Lätt, Luleå
Ann Stensson, Jönköping
Kristina Welin, Stockholm

Avtalsdelegation  
Kyrkan
Inger Maurin,  
förbundsstyrelsens representant
Ingela Sjögren, Göteborg, Ordf. KMR
Lennart Eriksson, Söderhamn
Lena Ränkesjö, Stockholm
Nils-Gunnar Karlsson, Eksjö
Per Gunnar Peterson, Älmhult
Ulf Bernhardsson, Kristianstad
Yvonne Klarström, Stockholm

Avtalsdelegation Lernia 
Ann-Charlotte Eriksson,  
förbundsstyrelsens representant
Kjell Andersson, Torpshammar
Maryam Barkadehi, Kista
Gunnar Johansson, Ursviken
Bertil Jonsson, Kalmar
Inge Lindroth, Göteborg
Tazim Manjothi, Uppsala
Per Svärdh, Malmö

Stiftelsen Sveriges  
allmänna folkskol- 
lärarförening, SAF 
Ordinarie
Solweig Eklund, Enköping, ordförande
Roger Bodin, Vallentuna, vice ordförande
Ulf Larsson-Li, Stockholm
Ann-Charlotte Nordbjörk, Hästveda
Ann-Charlotte Eriksson,  
förbundsstyrelsen

Suppleanter
Elisabeth Nihlfors, Stockholm
Inger Maurin, förbundsstyrelsen

Lärarfortbildning 
Styrelse
Ann-Charlotte Eriksson, ordförande
Sören Holm
Anita Mellberg, lekmannarevisor

Bolagsstämma
Inger Maurin

Svenska  
Lärarförsäkringar AB 
Styrelse
Lars Erik Klason, ordförande
Eva-Lis Sirén, t.o.m. maj 2012
Ann-Charlotte Eriksson, fr.o.m. juni 2012
Sören Holm

Bolagsstämma
Inger Maurin
Ann-Charlotte Eriksson

Försäkringskommitté 
Lärarförsäkringar/ 
Folksam 
Eva-Lis Sirén
Sören Holm

Svenska Lärarfonder
Styrelse
Sören Holm

Placeringsråd
Inger Maurin
Katarina Lindinger
Sören Holm
Eva Isaksson
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Lärarförbundets  
försäkringsförening
Sören Marklund
Per Hellström, suppleant

Förvaltnings AB Foresta
Styrelse
Jan Perers, ordförande
Inger Maurin
Sören Holm, suppleant
Gunnar Rundgren, lekmannarevisor

Bolagsstämma
Ann-Charlotte Eriksson

Lärartidningar  
Produktion AB
Styrelse
Sören Holm, ordförande
Mats Norrstad
Angelika Molander
Gunnar Rundgren, lekmannarevisor

Bolagsstämma
Inger Maurin

Externa uppdrag
TCO
Styrelse
Eva-Lis Sirén
Sixten Frixon, suppleant
Ann-Charlotte Eriksson, suppleant

TCOs förhandlingskommitté
Mathias Åström

OFR 
Överstyrelse
Ann-Charlotte Eriksson
Håkan André, suppleant

Styrelse 
Eva-Lis Sirén
Sören Holm, suppleant

Revisor
Håkan André

Konfliktutskott
Eva-Lis Sirén
Sören Holm
Förste och andre suppleanter
för Eva-Lis Sirén:
Ann-Charlotte Eriksson, Inger Maurin
för Sören Holm:
Håkan André, Mathias Åström

Förhandlingschefsgrupp
Mathias Åström

”Stora gruppen”
(OFRs förbundsområden inom staten)
Fredrik Mandelin

Förbundsområdesstyrelse OFR/S
Eva-Lis Sirén
Mathias Åström, suppleant

OFR Fastighets ABs styrelse
Eva-Lis Sirén
Sören Holm, suppleant

Beredskapsdelegation för pensions- och 
försäkringsfrågor (kommunala sektorn)
Fredrik Mandelin
Annica Pettersson

Beredskapsdelegation för pensions- och 
försäkringsfrågor (statliga sektorn)
Fredrik Mandelin
Annica Pettersson

PTK 
Stämma
Eva-Lis Sirén
Mathias Åström, suppleant

Överstyrelse
Eva-Lis Sirén
Mathias Åström, 1:e suppleant
Annica Pettersson, 2:e suppleant

Styrelse
Mathias Åström, suppleant

Förhandlingschefsgrupp
Mathias Åström

Övriga uppdrag
Arbetsdomstolen, AD
Gunilla Runnquist, ersättare  
(TCO-mandat)

Nationellt Kompetens- 
centrum för Livslångt  
Lärande (Encell)
Styrelse
Ann-Charlotte Eriksson

Sveriges kommuner och 
landsting
Kommunernas och landstingens arbets-
miljöråd
Mathias Åström

Beredningsgrupp för forskning och  
förebyggande insatser
Erik Hallsenius

FAS 05 grupp
Anders Johansson

Kommunala yrkesnämnden
Anders Johansson

SKLs jämställdhetsråd
Mathias Åström

Svenska kyrkans  
arbetsgivarorganisation
Kollektivavtalsstiftelsen Svenska  
Kyrkans Trygghetsråd
Henrik Tobin
Anders Johansson, suppleant

Personalpolitiska rådet inom kyrkan 
(PRK)
Anders Johansson

Svenska kyrkans  
pensionskassa
Fullmäktige
Ingela Sjögren
Lennart Ericsson, suppleant

Styrelse

Ola Carnelid, suppleant

Lärarnas A-kassa
Styrelse
Inger Maurin, ordförande
Mats Norrstad
Per Hellström
Angelika Molander
Ingela Zetterberg
Marie Wall Almquist
Robert Fahlgren, suppleant
Marina Hägg, suppleant

TAM-Arkiv
Styrelse
Katarina Frisk

Lernia AB
Koncernstyrelse
Inge Lindroth

Amu-Gruppens  
pensionsstiftelse 1997
Annica Pettersson

Skolforum Yrkesutveckling 
i Stockholm AB
Inger Maurin
Sören Holm

Folksam Liv
Stämma
Ann-Charlotte Eriksson
Sören Holm, t.o.m. september 2012
Sixten Frixon, fr.o.m. oktober 2012
Håkan André, suppleant
Johan Törnroth, suppleant

Styrelse
Eva-Lis Sirén (TCO-mandat)
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Folksam Sak
Stämma
Inger Maurin
Annica Pettersson
Benny Elfgren, suppleant
Cecilia Larsson, suppleant

Magn. Bergvalls stiftelse
Styrelse
Eva-Lis Sirén
Sören Holm
Ann-Charlotte Eriksson, suppleant
Helene Lindstrand, suppleant

Arbetsutskott
Sören Holm

Yngve Lindbergs  
minnesfond (Guldäpplet)
Jury
Robert Fahlgren

Lärarutbildningskonventet
Jonas Arnell
Anna Tornberg

Nationella skolbiblioteks-
gruppen 
Christina Green

Referensgrupp till Social-
försäkringsutredningen
Anders Eklund
Johan Ernestam

Trafikskadenämnden
Annika Engström, lekmannaledamot 
(TCO-mandat)

3B3BInternationella 
organisationer
Nordiska Lärarorganisatio-
ners Samråd, NLS
Styrelse 
Eva-Lis Sirén
Ann-Charlotte Eriksson
Inger Maurin
Sören Holm
Jörgen Lindholm

Sektorer
Förskola och fritidshem
Inger Maurin
Anna Tornberg

Grundskola
Per Hellström
Ann-Christin Larsson

Gymnasie- och yrkesutbildning 
Ann-Charlotte Eriksson
Anders Johansson

Education International, EI
Styrelse
Eva-Lis Sirén, vice ordförande

Constitution and By-Laws Committee
Eva-Lis Sirén

Task Force on the EI Declaration on  
Professional Ethics
Eva-Lis Sirén

Task Force on China
Eva-Lis Sirén

ECE Task Force
Anna Tornberg

EI Research Institute Advisory Committee
Ann-Christin Larsson

EI Research Network
Johan Ernestam

EI Communicators’ Network
Kristina Stutterheim

Education and Solidarity 
Lars-Erik Klason

OECD/TUAC
Ann-Christin Larsson
Anna Tornberg

Europeiska Fackliga 
Samorganisationens 
Utbildningskommitté 
(EFSU) European Trade 
Union Committee for Edu-
cation (ETUCE)
EFSU styrelse

Jörgen Lindholm, vice ordförande t.o.m. 
november 2012
Paula Engwall, vice ordförande fr.o.m. de-
cember 2012

Sociala dialogkommittén 
inom utbildningssektorn
Mathias Åström, ledamot

LO-TCO Biståndsnämnd
Paula Engwall, styrelseledamot
Martin Carlstedt, representant i 
verksamhetsrådet

Nordisk kommitté för 
handelsundervisning (NKH)
Katarina Hasselström

Nordiskt samråd för bild-
lärare, International  
Society for Education  
through Art (INSEA)
Wiola Sirland
Magnus Thörnqvist

Nordisk Slöjd- och  
Textillärarförbund (NST)
Inger Degerfält
Peter Hasselskog

Nordisk  
skolbiblioteksförening
Christina Green

International Drama, Thea-
tre and Education Associa-
tion (IDEA)
Charlotte Engel-Sandstedt

International Society for 
Music Education (ISME) och 
Nordisk union för musikut-
bildare (NUMU)
Håkan Borg
Andreas Wiik
Marie Wall Almquist

International Federation of 
Home Economics (IFHE)
Eva Janson
Helena Åberg

Nordiska  
Folkhögskolerådet (NFR)
Ingela Zetterberg

Nordiska förbundet för 
specialpedagogik
Mats Norrstad
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Årsredovisning

2012
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Vårt arbete har syftat till att vara ett lyft för varje lärare, 
att skapa en bättre plattform för engagemang, och fin-
nas till nytta i vardagen och yrkesutvecklingen. Vi har  
tagit ett steg närmare våra medlemmar. Lärarförbundet 
har synts, hörts och påverkat i det vardagliga arbetet, i 
media och i beslutfattares närhet. Genom omvärldsbe-
vakning har vi skapat strategisk beredskap inför fram-
tida utmaningar. Vi har fortsatt att utveckla demokratin 
och delaktigheten i organisationen, såväl på arbetsplats-
en som på våra etablerade demokratiska arenor och gen-
om sociala medier, där vi varit föredömligt aktiva. 

Representantskapet – förbundsstyrelsens rådgivande 
organ i frågor av större principiell betydelse och beslut-
ande i avtalsfrågor, har under året genomfört en syn-
nerligen tuff och framgångsrik avtalsrörelse. Inför re-
presentantskapets sammanträde den 30 maj fanns i en-
lighet med den tidigare översynen ett digert kunskap-
ande och informerande material i representantskapets 
databas. Det gynnade ett öppet, aktiverande och framåt-
syftande arbetssätt och bidrog till att representantskap-
et hade bästa möjliga grund för beslut. När represen-
tantskap träffades igen den 14 juni togs beslutet att sä-
ga nej till SKL:s bud. Medling påkallades och medan 
den pågick fördes en livlig diskussion i databasen, som 
även gav löpande information om läget i avtalsrörelsen. 
Ytterligare ett representantskapsmöte genomfördes 26 
september, och då antogs medlarnas bud. 

Informationsmötet – mötesarenan för främst 
ekonomiska frågor, genomfördes den 19 november. En 
representant från varje valkrets deltog. Syfte med in-
formationsmötet var att belysa och diskutera grunden 
för förbundets centrala och lokala ekonomiska behov 
och att använda pengarna på bästa sätt för att uppnå 
måluppfyllelse.

Mittkonferens 2012 ersatte årets centrala ord-
förandekonferens, helt i linje med kongressbeslut om 
nya arbetsformer och utvecklingen av vårt demokrati-
arbete. Alla ordföranden samlades i Lärarnas Hus den 
13–14 september för framåtsyftande diskussioner uti-
från såväl formella som strukturella och individuel-

Ett steg närmare
Under 2012 har vi fortsatt att flyttat fram våra positioner för att vara 

det självklara valet för alla Sveriges lärare. Vi har varit en drivande kraft 
för den moderna skolan. 

la perspektiv. Engagemanget och delaktigheten öka-
des genom att ordföranden tillsammans reflekterade 
och värderade hur långt vi hade kommit i förhållande 
till kongressmålen, vår vision och vårt program. Kon-
ferensen gav också kunskap, verktyg, kraft och lust att 
utveckla arbetet på hemmaplan i enlighet med vårt va-
rumärke. Vi ska komma ett steg närmare och vara ett 
lyft för varje lärare. En halvtidsuppföljning gjordes ge-
nom en webbenkät baserad på kongressmålen. Svaren 
summerades och analyserades i en rapport, som alla 
ordförande fick i förväg och sedan bearbetade på olika 
sätt under konferensen. Enkätresultatet var också ut-
gångspunkt för prioriteringarna till Verksamhetsplan 
2013, vilka gjordes under konferensen.

Förvaltningsberättelse

Förbundsstyrelsens sammansättning:
Eva-Lis Sirén, ordförande
Ann-Charlotte Eriksson, 1:e vice ordförande
Inger Maurin, 2:e vice ordförande
Anders Johansson
Angelika Molander
Anna-Mia Nilsson
Cecilia Larsson
Eva Frank
Johan Törnroth
Johanna Jaara Åstrand
Maria Rönn
Marie Wall Almquist
Marina Hägg
Mats Norrstad
Per Hellström
Robert Fahlgren 
Sandra Wahlström
Markus Lindgren, adj. Lärarförbundet Student,  
t o m 30 november 2012 
Tomas Selin, adj. Lärarförbundet Student,  
fr o m 1 december 2012 
Agneta Cederbom, adj. Skolledarföreningen
Annica Pettersson, personalrepresentant
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Medarbetarnas totala helårsarbetskraft motsvarade 
267,3 tjänster. 

Sjukfrånvaron ligger på i förhållandevis låg nivå 
med ett snitt på 3,10 procent av totala antalet arbets-
timmar. Kvinnor har överlag en högre sjukfrånvaro än 
män. 

Personalens medelålder var vid årets slut 49 år. 
Under året har 20 medarbetare slutat och 17 med-

arbetare nyanställts vilket blir en personalomsättning 
på 6,31 procent*. 

En medarbetarundersökning har genomförts för att 
främst mäta den psykosociala arbetsmiljön. Resultatet 
visade på en hög nöjdhet och ett högt engagemang hos 
våra medarbetare. Vissa upplever däremot en hög  
arbetsbelastning, vilket kansliet får ha fortsatt fokus på 
under året. 

Medarbetare 2012
Vid Lärarförbundets kansli var vid årets slut 269 medarbetare anställda. 

Av dessa var 180 kvinnor och 89 män. 

Kompetensutveckling inom kansliet
Ledningsgruppen har fattat beslut om att kommunika-
tion, utveckling och förändring är de kompetensområ-
den som ska prioriteras fram till nästkommande kon-
gress 2014. Dessa områden har präglat de kompetens-
utvecklingsinsatser som kansliet har genomfört under 
året.

Kansliet har fortsatt arbetet med att implementera, 
kommunicera och efterleva varumärket och även med 
arbetet att identifiera Lärarförbundets nyckelkompe-
tenser i samband med den utveckling som pågår av 
det strategiska kompetensförsörjningsarbetet.

* Lägst av antalet avgångna/nyanställda av antalet tillsvidareanställda.
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Förbundsordförandens lön var under året 89 200  
kr per månad. Hon får också ersättning för ökade 
levnads omkostnader för dubbel bosättning inklusi-
ve skatteeffekter. Dessutom har hon rätt till fria hem-
resor. Inga ytterligare ersättningar utgår för arbete  
under till exempel kvällar och helger. Om uppdraget 
upphör, oavsett orsak, utbetalas oförändrad lön under 
ett år. År två utbetalas 70 procent av lönenivån vid  
avgångstillfället. Om ordföranden får en annan an-
ställning under dessa år ska dock lönen från Lärar-
förbundet samordnas. Förbundsordförandens  
pensionsålder är 60 år. 

Förste och andre vice ordförandena är inte heltids-
anställda utan arbetar 80 procent. Arvodet för var och 
en av dem under året var 54 000 kr i månaden. Därtill 
har de ett tillägg om 20 procent av 1,5 basbelopp per år 

Förbundsledningens ersättningar
som utbetalas med en 12-del per månad. Inga ytterliga-
re ersättningar utgår för arbete under till exempel  
kvällar och helger. 

Kanslichefens lön var under året 82 500 kronor per 
månad. Därtill kommer fria hemresor samt fri bostad 
i Stockholm. Inga ersättningar utgår för arbete under 
kvällar. Om kanslichefen lämnar sin tjänst, oavsett  
orsak, utbetalas oförändrad lön under ett år. År två  
utbetalas 70 procent av lönenivån vid avgångstillfället. 
Om han får en annan anställning under dessa år ska 
dock lönen från Lärarförbundet samordnas. Kansli-
chefens pensionsålder är 61 år och 3 månader. 

I övrigt gäller i tillämpliga delar samma anställ-
ningsvillkor för förbundsordföranden, förste och andre 
vice ordförandena samt för kanslichefen som för den 
personal som är anställd inom Lärarförbundet.
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Förbundets ekonomi 2012
Budgetuppföljning (tkr)
Budgetuppföljningen avser den 
Fackliga verksamheten

Kommentarer till budgetuppföljningen
Utfallet mot den reviderade budgeten för 2012 visar en 
avvikelse med -8 419 tkr ( -8 144 tkr).

Avvikelsen förklaras nedan:
Medlemsavgifterna har under 2012 influtit med 470 
309 tkr (468 745 tkr) mot budgeterade 468 000 tkr, en 
positiv avvikelse med 2 309 tkr.

Främsta anledningen är en prioriterad investering i 
att säkerställa kvaliteten på löneuppgifterna i systemet 
(vilken kan ses i ökade administrativa kostnader). 

Organisation förtroendevalda har överskridit budget 
med 3 962 tkr (1 133 tkr), vilket till största delen förkla-
ras av avtalsrörelsen och representantskapen.

De administrativa kostnaderna har överskridit bud-
get med 5 995 tkr (17 346 tkr). Avvikelsen består bl a av 
stora investeringar i medlemssystem samt ökade lokal-
hyror hos regionkontoren i samband med lokalbyten. 

Verksamhetskostnaderna har överskridit budget 
med 1 513 tkr (3 095 tkr). Avvikelsen förklaras av den 
fortsatt ökade satsningen på opinionsbildning samt av-
talsrörelsens extra kommunikationsinsatser.

Tidningskostnaderna har underskridit budget med 
991 tkr ( överskridning med 3 542 tkr), vilket främst 
beror på ökad kostnadskontroll och effektiviseringar.

 Utfall Reviderad Avvikelse Kongress-
 2012 budget 2012 2012 budget 2012
Verksamhetens intäkter    
Medlemsavgifter 470 309 468 000 2 309 455 500
Summa intäkter 470 309 468 000 2 309 455 500
    

Verksamhetens kostnader    
Organisation förtroendevalda 21 962 18 000 -3 962 18 350
Avgifter till andra organisationer 23 764 23 100 -664 25 000
Administrativa kostnader 70 895 64 900 -5 995 60 500
Verksamhetskostnader 245 338 243 825 -1 513 240 900
Anslag till lokalavdelningarna 66 862 67 200 338 67 700
Tidningskostnader 39 709 40 700 991 38 300
Internationellt samarbete 6 662 6 975 313 6 800
KMR & SFHL 3 536 3 300 -236 3 400
    

Summa kostnader 478 728 468 000 -10 728 460 950

Årets resultat -8 419 0 -8 419 -5 450
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Resultatutvecklingen 2012
Medlemsavgifter
För 2012 gällde följande medlemsavgifter till  
förbundet:

 Inkomst/mån Förbundsavgift/mån
 0 - 6.000 kr 50 kr
 6.001 - 6.999 kr 85 kr
 7.000 - 8.999 kr 95 kr
 9.000 - 10.999 kr 115 kr
 11.000 - 12.999 kr 135  kr
 13.000 - 14.999 kr 155 kr
 15.000 - 16.999 kr 175 kr
 17.000 - 19.000 kr 195 kr
 19.001 - 21.000 kr 215 kr
 21.001 - 22.999 kr 235 kr
 23.000 - 24.999 kr 255 kr
 25.000 - 26.999 kr 275 kr
 27.000 - 28.000 kr 285 kr
 28.001 -  295 kr

Studerandemedlemmar 25 kr för hela studietiden
Pensionerade medlemmar 35 kr/månad
Doktorander 35 kr/månad

Verksamheten
Den fackliga verksamheten redovisar ett underskott 
om 8 419 (14 344 tkr) vilken är en förbättring mot  
föregående år med 5 925 tkr. 

Medlemsintäkterna uppgår till 470 309 tkr  
(468 745 tkr) vilket är en ökning mot föregående år 
med 1 564 tkr eller 0,3 %. 

Verksamhetens kostnader uppgår till 533 097 tkr 
(538 664 tkr). Jämfört med 2011 har kostnaderna  
minskat med 5 567 tkr eller 1,0 %. 

Personalkostnaderna uppgår till 213 686 tkr 
(202 697 tkr) vilket är en ökning med 10 989 tkr.  
Till största delen förklaras detta av löneökningar, lag-
stadgade avgifter samt pensionskostnader.

De övriga externa kostnaderna uppgår till 189 975 
tkr (206 007 tkr) vilket är en minskning med 16 032 
tkr. Ett systematiskt förbättrings- och effektiviserings-
arbete kring upphandlingar och avtal, lägre nyttjan-
de av externa konsulter samt högre nyttjande av video-
konferenser är några av förklaringarna till de lägre 
kostnaderna. 

Fastighetsförvaltning
Som en del i Lärarförbundets förmögenhetsplacering 
äger förbundet 12 (15) fastigheter, både kommersiella 
fastig heter och bostadsfastigheter. I fastighetsförvalt-
ningen ingår även av Lärarförbundet bedriven  
konferensverksamhet. 

Under 2012 har tomträtterna till kvarteret Brygg-
mästarna som bestod av tre fastigheter avyttrats. Fast-
igheten såldes först till ett helägt bolag (realisations-
förlust 10 802 tkr) som sedan såldes till köparen,  
AxFast (realisationsvinst 390 468 tkr).

Fastighetsförvaltningen visar ett överskott med 4 214 
tkr (-1 219 tkr). Detta är en förbättring med 5 433 tkr 
från föregående år vilket till övervägande del beror på 
en tydligare ägarstyrning kring planerade underhåll 
och ombyggnader.

Finansiella investeringar
Som en del i Lärarförbundets förmögenhetsplanering 
har förbundet placerat värdepapper (aktier, räntor 
och fonder) i s.k. diskretionär förvaltning hos SEB, 
DnB Nor och Swedbank/Robur. Årets resultat från 
värde papper är 14 493 tkr (14 163 tkr). Av detta kommer 
12 465 tkr från utdelningar och 1 435 tkr från försälj-
ningar (reavinster). 

Det under året sålda dotterbolaget Bryggmästaren Fast-
ighets AB, innehållande tomträtterna Bryggmästaren  
5-7, har genererat en realisationsvinst på 390 468 tkr.

Under året har det sålts en bostadsrätt i Monte Rojo 
(realisationsvinst 1 500 tkr). 

Finansförvaltningen visar totalt ett överskott med 
407 448 tkr (14 572 tkr), vilket är en förbättring med 
392 876 tkr från föregående år. 

Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag har lämnats till Förvaltnings AB Fores-
ta (7 000 tkr) och Lärarfortbildning AB (2 800 tkr) samt 
erhållits från Lärartidningar Produktion AB (467 tkr).

I 2012 års bokslut görs avsättning till periodiserings-
fond med 6 400 tkr.

Årets skatt uppgår till 5 145 tkr.
Totalt för 2012 redovisar Lärarförbundet ett överskott 

på 382 365 tkr (-1 826 tkr).

Förslag till disposition av förbundets resultat
Förbundsstyrelsen föreslår 2014 års kongress besluta:

 att 2012 års överskott om 382 365 tkr balanseras i ny räkning samt
 att fastställa resultat- och balansräkningen.
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Resultaträkning (tkr)
Resultaträkningen redovisar förbundets intäkter och kostnader under året samt dess resultat, d v s skillnaden mellan dessa.

    2012 2011
Fackliga verksamhetens intäkter och kostnader   
Medlemsintäkter  470 310 468 745
Tidningsintäkter  26 429 25 018
Bidrag Not 1 7 639 7 276
Övriga intäkter  20 301 23 281
    

Summa fackliga verksamhetens intäkter  524 679 524 320

Anslag till avdelningar samt avgifter och bidrag    
till andra organisationer Not 2 -107 714 -106 988
Interna kostnader Not 4 -19 414 -19 191
Externa kostnader  -189 975 -206 007
Personalkostnader Not 3 -213 686 -202 697
Avskrivningar inventarier Not 9 -2 308 -3 781
    

Summa fackliga verksamhetens kostnader  -533 097 -538 664

Fackliga verksamhetens resultat  -8 419 -14 344

Fastighetsförvaltningens intäkter och kostnader   
Hyresintäkter Not 4 80 897 96 236
Övriga intäkter  9 078 11 665
    

Summa fastighetsförvaltningens intäkter  89 975 107 901

Externa kostnader  -61 042 -93 509
Personalkostnader Not 3 -3 889 -4 001
Avskrivningar inventarier Not 9 -975 -1 097
Avskrivningar byggnader Not 7 -9 054 -10 513
Resultat avyttring fastighet  -10 802 -
    

Summa fastighetsförvaltningens kostnader  -85 761 -109 120

Fastighetsförvaltningens resultat Not 4 4 214 -1 219

Resultat från finansiella investeringar   
Resultat från värdepapper Not 5 14 493 14 163
Resultat från intressebolag Not 6 125 125
Resultat från andelar i dotterbolag Not 5 390 468  -
Resultat av bostadsrättsförsäljning  1 500 1 824
Ränteintäkter   3 152 1 039
    

Summa intäkter från finansiella investeringar  409 739 17 151

Räntekostnader   -598 -1 215
Förvaltningskostnader  -1 119 -1 058
Övriga finansiella kostnader  -573 -308
    

Summa kostnader från finansiella investeringar  -2 290 -2 579

Resultat från finansiella investeringar  407 448 14 572

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt  403 243 -991

Bokslutsdispositioner   
Avsättning till periodiseringsfond Not 19 -6 400  -
Koncernbidrag Not 25 -9 333  -

Skatt   -5 145 -835

ÅRETS RESULTAT  382 365 -1 826
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Balansräkning (tkr)
Balansräkningen redovisar förbundets ekonomiska ställning per bokslutsdagen den 31 december. 

TILLGÅNGAR  2012-12-31 2011-12-31

Anläggningstillgångar   
Materiella anläggningstillgångar   
Byggnader och mark Not 7 330 145 441 558
Pågående ny-, till- och ombyggnad Not 8 1 310 1 177
Inventarier Not 9 14 454 15 978
    

Summa materiella anläggningstillgångar  345 909 458 713

Finansiella anläggningstillgångar   
Aktier i dotterbolag Not 10 24 745 24 745
Aktier i intressebolag Not 11 6 630 6 630
Långfristiga värdepappersinnehav Not 12 765 403 402 527
Andelar i bostadsrätter Not 13 9 023 9 023
Långfristiga fordringar dotterbolag Not 14 28 180 28 780
Andra långfristiga fordringar Not 15 6 349 1 919
    

Summa finansiella anläggningstillgångar  840 330 473 624

Summa anläggningstillgångar  1 186 239 932 337

Omsättningstillgångar   
Kundfordringar  2 181 4 090
Fordringar på dotterbolag Not 16 166 381
Övriga fordringar  1 837 3 343
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not 17 24 359 26 477
Kassa och bank  152 249 30 167
    

Summa omsättningstillgångar  180 792 64 458

SUMMA TILLGÅNGAR  1 367 031 996 795
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forts. Balansräkning (tkr)

    2012-12-31 2011-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital Not 18  
Ändamålsbestämda medel  279 473 279 473
Balanserat kapital  657 722 275 357
    

Summa eget kapital  937 195 554 830

Obeskattade reserver   

Periodiseringsfond Not 19 6 400  -
    

Summa obeskattade reserver  6 400  -

Avsättningar   
Avsatt till pensioner Not 20 12 135 14 488
    

Summa avsättningar  12 135 14 488

Långfristiga skulder   
Inteckningslån Not 21 290 000 290 000
    

Summa långfristiga skulder  290 000 290 000

Kortfristiga skulder   
Leverantörsskulder  25 496 8 030
Checkräkningskredit (avtalad kredit 70 milj kr (70 milj kr))  16 576 52 150
Skulder till dotterbolag Not 22 9 650 130
Skulder till intressebolag Not 23 17 902 18 092
Skatteskulder  5 291 801
Övriga skulder  21 135 23 871
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 24 25 251 34 403
    

Summa kortfristiga skulder  121 302 137 477

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  1 367 031 996 795

Ställda panter   
Fastighetsinteckningar  125 648 309 438

Ansvarsförbindelser   
Borgensåtagande  180 225 160 225
TCO Borgensring (177 278 st x 500 kr)  88 639 88 062
Konfliktfond SFHL  7 500 7 292
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Kassaflödesanalys (tkr)
Kassaflödesanalysen redovisar förbundets kassaflöde under året d v s förändringen av de likvida medlen och varifrån dessa 
förändringar härrör.

    2012 2011

Den löpande verksamheten     
Rörelseresultat före finansiella poster  -4 205 -15 563
Avskrivningar  9 523 15 391
Övriga ej likviditetspåverkande poster  - 2 486
    

   17 654 2 314

Erhållen ränta  3 152 1 039
Erhållna utdelningar  13 183 11 526
Erlagd ränta  -2 290 -2 579
Betald skatt  -655 -1 821
    

   31 044 10 479

Ökning/minskning kundfordringar  1 909 9 099
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar  3 839 -1 654
Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder  -38 132 41 594
Ökning/minskning leverantörsskulder  17 466 -24 695
    

Kassaflöde från den löpande verksamheten  16 126 34 823

Investeringsverksamheten    
Investeringar i materiella anläggningstillgångar  -3 433 -17 592
Sålda materiella anläggningstillgångar  92 095 -
Investeringar i dotterbolag  -50 -
Sålda dotterbolag  390 518 -
Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar  -381 766 -78 432
Avyttring/amortering av övriga finansiella anläggningstillgångar 17 995 80 536
    

Kassaflöde från investeringsverksamheten  115 289 -15 488

Finansieringsverksamheten   
Erhållet/lämnat koncernbidrag  -9 333 -
    

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -9 333 -

Årets kassaflöde  122 082 19 335

Likvida medel vid årets början  30 167 10 832
Likvida medel vid årets slut  152 249 30 167

Förändring av likvida medel  122 082 19 335
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Koncernredovisning
Koncernredovisningen redovisar förbundets och dess närstående bolags ställningar och resultat såsom en gemensam enhet, 
varvid sådana resultat- och balansposter som härrör från transaktioner mellan dessa företag har eliminerats.

Koncernresultaträkning (tkr)  2012 2011
Fackliga verksamhetens intäkter och kostnader   
Medlemsintäkter  470 310 468 745
Tidningsintäkter  44 981 45 509
Bidrag Not 1 7 639 7 276
Försäljningsintäkter  28 957 24 010
Övriga intäkter  14 743 16 874
    

Summa fackliga verksamhetens intäkter  566 630 562 414

Anslag till avdelningar samt avgifter och bidrag    
till andra organisationer Not 2 -107 714 -106 988
Interna kostnader Not 4 -19 414 -19 191
Externa kostnader Not 26 -213 001 -225 995
Personalkostnader Not 36 -236 302 -220 583
Av- och nedskrivningar av immateriella  
och materiella anläggningstillgångar Not 35 -4 161 -3 993
    

Summa fackliga verksamhetens kostnader  -580 592 -576 750

Fackliga verksamhetens resultat  -13 962 -14 336

Fastighetsförvaltningens intäkter och kostnader   
Hyresintäkter Not 4 80 897 96 236
Hotellintäkter  16 693 36 540
Övriga intäkter  9 232 12 024
    

Summa fastighetsförvaltningens intäkter  106 822 144 800

Externa kostnader Not 26 -71 582 -135 992
Personalkostnader Not 36 -5 653 -17 675
Avskrivningar inventarier Not 35 -3 624 -3 798
Avskrivningar byggnader och markanläggningar Not 33 -11 000 -12 458
Resultat avyttring fastighet  -10 802 -
    

Summa fastighetsförvaltningens kostnader  -102 660 -169 923

Fastighetsförvaltningens resultat  4 162 -25 123

Resultat från finansiella investeringar   
Resultat från värdepapper Not 5 14 540 14 163
Resultat från andelar i dotterbolag Not 5 390 468 
Resultat från intressebolag Not 6 125 125
Ränteintäkter   2 453 411
Resultat av bostadsrättsförsäljning  1 500 1 824
    

Summa intäkter från finansiella investeringar  409 086 16 523

Räntekostnader   -6 780 -6 303
Förvaltningskostnader  -1 119 -1 058
Övriga finansiella kostnader  -574 -308
    

Summa kostnader från finansiella investeringar  -8 474 -7 669

Resultat från finansiella investeringar  400 612 8 854

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt  390 812 -30 605

Skatt  Not 32 -6 415 -900

Minoritetens resultatandel  -3 2 082

ÅRETS RESULTAT  384 394 -29 423
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Koncernbalansräkning (tkr)
TILLGÅNGAR  2012-12-31 2011-12-31

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill Not 38 - -
Summa immateriella anläggningstillgångar  - -

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader, mark och markanläggningar Not 33 509 473 622 832
Pågående ny-, till- och ombyggnad Not 34 13 153 3 370
Inventarier Not 35 26 392 30 474
    

Summa materiella anläggningstillgångar  549 018 656 676

Finansiella anläggningstillgångar   
Aktier i intressebolag Not 11 6 630 6 630
Bostadsrätter Not 13 9 023 9 023
Långfristiga värdepappersinnehav Not 28 765 403 402 539
Andra långfristiga fordringar Not 15 6 349 1 919
    

Summa finansiella anläggningstillgångar  787 406 420 111

Summa anläggningstillgångar  1 336 424 1 076 787

Omsättningstillgångar   

Varulager m.m.   
Varulager    2 489 2 320

Kortfristiga fordringar   
Kundfordringar  9 374 12 398
Skattefordran  1 003 121
Övriga fordringar  6 259 5 593
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not 27 23 550 27 298
    

    40 185 45 410

Kortfristiga placeringar   
Övriga kortfristiga placeringar Not 31 2 808 2 761

Kassa och bank  164 193 42 235

Summa omsättningstillgångar  209 675 92 726

SUMMA TILLGÅNGAR  1 546 100 1 169 513
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EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital   Not 37  
Ändamålsbestämda medel  279 473 279 473
Bundna reserver  30 829 32 550
Fria reserver  238 118 265 814
Årets resultat  384 394 -29 423
    

Summa eget kapital  932 815 548 414

Minoritetens kapitalandel  457 454

Avsättningar   
Avsatt till pensioner Not 20 12 135 14 488
Uppskjuten skatt   1 685 432
    

    13 820 14 920

Långfristiga skulder   
Skulder till kreditinstitut Not 30 470 000 450 000

Kortfristiga skulder   
Förskott från kunder  - 330
Leverantörsskulder  36 940 17 847
Checkräkningskredit (avtalad kredit 70 milj kr (70 milj kr))  16 576 52 150
Skulder till intressebolag Not 23 17 902 18 092
Skatteskulder  5 291 931
Övriga skulder  23 159 26 305
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 29 29 141 40 070
    

    129 009 158 325

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  1 546 100 1 169 513

Ställda panter   
Fastighetsinteckningar  184 431 368 221
Företagsinteckningar  4 000 4 000

Ansvarsförbindelser   
TCO Borgensring (177 278 st x 500 kr)  88 639 88 062
Konfliktfond SFHL  7 500 7 292
   

forts. Koncernbalansräkning (tkr)

    2012-12-31 2011-12-31
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    2012 2011

Den löpande verksamheten    
Rörelseresultat före finansiella poster  380 668 -39 460
Avskrivningar  18 668 20 249
Övriga ej likviditetspåverkande poster  -378 119 11 475
    

    21 217 -7 736
Erhållen ränta  2 453 411
Erhållna utdelningar  13 183 11 526
Erlagd ränta  -8 474 -8 262
Betald inkomstskatt  -1 434 -2 028
    

    26 945 -6 089

Ökning/minskning varulager  -85 532
Ökning/minskning kundfordringar  3 441 10 158
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar  3 164 -1 343
Ökning/minskning leverantörsskulder  18 976 -25 462
Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder  -50 878 38 855
    

Kassaflöde från den löpande verksamheten  1 563 16 651

Investeringsverksamheten   
Investeringar i materiella anläggningstillgångar  -16 808 -18 191
Sålda materiella anläggningstillgångar  92 823 17
Placeringar i finansiella anläggningstillgångar  -381 755 -78 432
Investeringar i dotterbolag  -1 728 -
Sålda dotterbolag  390 468 -
Avyttring/amortering av finansiella anläggningstillgångar  17 442 79 936
Ökning/minskning kortfristiga finansiella placeringar  -47 219
    

Kassaflöde från investeringsverksamheten  100 395 -16 451

Finansieringsverksamheten   
Amortering av skuld  - -600
Upptagande av lån  20 000 18 600
    

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  20 000 18 000

Årets kassaflöde  121 958 18 200

Likvida medel vid årets början  42 235 24 035
Likvida medel vid årets slut  164 193 42 235

Förändring av likvida medel  121 958 18 200

Kassaflödesanalys koncernen (tkr)
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Allmänna redovisningsprinciper
Förbundets redovisnings- och värderingsprinciper 
överensstämmer med årsredovisningslagen och Bok-
föringsnämndens allmänna råd för ideella föreningar. 

Koncernredovisning
I koncernredovisningen ingår dotterbolag där förbun-
det direkt eller in direkt innehar mer än 50 procent av 
rösterna eller på annat sätt har ett be stämmande in-
flytande.

 Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvs-
metoden, vilket innebär att dotterbolagens egna kapi-
tal vid förvärvet, fastställt som skillnaden mellan till-
gångarnas och skuldernas verkliga värden, elimineras i 
sin hel het. I kon cernens egna kapital ingår härigenom 
endast den del av dotterbolagens egna kapital som till-
kommit efter förvärvet.

Internvinster inom koncernen elimineras i sin hel-
het.

I koncernens resultaträkning redovisas minoritet-
ens andel i årets resultat. Minoritetens andel i dotter-
bolags kapital redovisas i separat post i koncernens ba-
lansräkning.

I moderbolagets bokslut redovisas andelar i dotter-
bolag till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella 
nedskrivningar. Som utdelning från dotterbolag redo-
visas endast erhållen utdelning av vinstmedel som in-
tjänats efter förvärvet.

Intressebolagsredovisning
Som intressebolag betraktas de bolag som inte är dot-
terbolag men där förbundet direkt eller indirekt inne-
har minst 20 procent av rösterna för samtliga andelar 
eller på annat sätt har ett betydande inflytande.

I moderbolagets och koncernens bokslut redovisas 
andelar i intressebolag till anskaffningsvärde med av-
drag för eventuella nedskrivningar. Som intäkt från 
intressebolag redovisas endast erhållen utdel ning av 
vinstmedel som intjänats efter förvärvet.

Bokslutsdispositioner och  
obeskattade reserver
I koncernredovisningen redovisas inte bokslutsdispo-
sitioner och obeskattade reserver. Dessa delas upp i 
eget kapital och latent skatteskuld med tillämp ning av 
gällande inkomstskatt. Latent skatt hänförlig till årets 
bok slutsdis positioner ingår i koncernens skattekost-
nad. Resterande del av årets bok slutsdispositioner in-
går i koncernens nettovinst. 

Redovisningsprinciper och noter
Verksamhetens intäkter och kostnader
I redovisning av intäkterna har samtliga intäkter  
bruttoredovisats. Intäkter och kostnader tillhörande 
fastighets- och finansförvaltningen redovisas under 
respektive avsnitt.

Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som 
erhållits eller kommer att erhållas.

Den fackliga verksamheten har belastats med mark-
nadsmässig internhyra för utnyttjande av konferens-
lokaler och motsvarande intäkt har redovisats i fastig-
hetsförvaltningen. 

Medlemsavgifter
Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlem-
skap i Lärarförbundet. Medlemsavgifter intäktsförs vid 
inbetalning från medlem. 

Avskrivningar
Anläggningstillgångar redovisas till det ursprungliga 
anskaffningsvärdet med tillägg/avdrag för eventuella 
upp-/nedskrivningar samt avskrivningar enligt plan. 
Dessa beräknas utifrån ursprungliga anskaffningsvär-
den och tillgångarnas bedömda ekonomiska livslängd. 
Följande avskrivningstider tillämpas:

Byggnader 50 år

Inventarier 5 år

Datorer 3 år

Långfristiga värdepappersinnehav
Aktier och andelar samt obligationer och andra ränte -
placeringar som är avsedda för långsiktigt innehav  
redovisas till anskaffningsvärde. Har värdepappers-
portföljen på balansdagen ett lägre marknadsvärde 
än det bokförda värdet skrivs värdepappersportföljen 
ned till detta lägre värde om det kan antas att värde-
nedgången är bestående.

Fordringar
Fordringar upptas till det belopp som efter individuell 
prövning beräknas bli betalt.

Semesterlöneskuld
Avsättning har gjorts för semester som är inarbetad, 
men inte uttagen per den sista december.
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Inkomstskatter
Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som 
skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år samt 
justeringar avseende tidigare års aktuella skatt. 
Skatteskulder/-fordringar värderas till vad som enligt 
förbundets bedömning skall erläggas till eller erhållas 
från Skatteverket.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt den indirekta 
metoden, d v s den utgår från förbundets resultat före 
finansiella poster. Det redovisade kassaflödet omfattar 
endast transaktioner som medför in- eller utbetalning-
ar. Som likvida medel klassificeras kassa- och banktill-
godohavanden.
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  2012 2011
 Not 1 Erhållna bidrag   

 Internationellt bistånd 7 132 6 868
 TCO - 121
 Övriga bidrag 507 287
 Summa 7 639 7 276

 Not 2 Utbetalda anslag till avdelningar samt avgifter och  
 bidrag till andra organisationer
 Anslag till avdelningar 73 810 74 211
 Avgifter till organisationer (TCO, EI, Etuce, TAM, NLS mfl) 23 837 23 800
 Övriga bidrag (internationellt utvecklingssamarbete) 10 067 8 977
 Summa 107 714 106 988

 Not 3 Personal  
 Löner och andra ersättningar:
 Styrelse och förbundsordförande 4 384 4 410
 Övriga anställda
 * Facklig verksamhet 127 063 124 127
 * Fastighetsförvaltning 2 741 2 829
 Totalt löner och ersättningar 134 188 131 366

 Sociala kostnader:    
 Styrelse och förbundsordförande 2 821 2 509
 Övriga anställda    
 * Facklig verksamhet 70 512 62 069
 * Fastighetsförvaltning 833 849

 Varav pensionskostnader:    
 Styrelse och förbundsordförande 1 201 952
 Övriga anställda 25 639 18 668

 Övriga personalkostnader 5 332 5 904

 Summa personalkostnader 213 686 202 697

 Antalet anställda
 Kvinnor 180 181
 Män 89 91
 Totalt 269 272

 Sjukfrånvaro    
 Total sjukfrånvaro 3,10% 3,33%
 - varav långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer) 45,49% 54,65%

 Sjukfrånvaro för män 1,09% 2,16%
 Sjukfrånvaro för kvinnor 4,11% 3,91%
 Sjukfrånvaro för anställda 30-49 år 2,43% 2,32%
 Sjukfrånvaro för anställda 50- år 3,82% 4,35%

 
 Styrelse och ledande befattningshavare 2012 2011
  antal varav  varav antal varav varav
   män  kvinnor  män kvinnor
 Styrelseledamöter 17 29% 71% 17 29% 71%
 Verkställande direktör och andra
 ledande befattningshavare 10 50% 50% 10 50% 50%
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  2012 2011
 Not 4 Fastighetsförvaltningens resultat    

 Lärarförbundet äger 12 fastigheter som en del i förbundets 
 förmögenhetsplacering. Fastighetsbeståndet består av både 
 kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter. 10 av fastig-
 heterna förvaltas av extern förvaltare medan fastigheterna på 
 Stora Essingen där Lärarförbundets kansli är inrymt och där 
 konferensverksamheten bedrivs förvaltas av egen personal.
 För att erhålla en rättvisande bild av såväl den fackliga verksam-
 heten som fastighetsförvaltningen debiteras intern hyra för den 
 del av kanslifastigheten som används i den fackliga verksamheten. 
 Även utnyttjandet av konferenslokaler behandlas på detta sätt.
 Den internt debiterade hyrans andel av de totala hyresintäkterna 19 414 19 191

 Not 5 Resultat från värdepapper
 Utdelningar värdepapper 12 465 10 640
 Realisationsresultat vid försäljningar 1 435 2 762
 Erhållna rabattandelar 593 761
  14 493 14 163

 Resultat från andelar i dotterbolag 390 468 -

 Summa  404 961 14 163

 Not 6 Resultat från intressebolag  
 Utdelning från Svenska Lärarförsäkringar AB 125 125

 Not 7 Byggnader och mark  
 Ingående anskaffningsvärde 597 936 565 466
 Försäljning/utrangering under året -147 036 -
 Inköp 561 8 963
 Färdigställda ny-, till- och ombyggnationer - 23 507
 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 451 461 597 936

 Ingående avskrivningar -156 378 -145 865
 Årets avskrivningar -9 053 -10 513
 Försäljning/utrangering under året 44 115 -
 Utgående ackumulerade avskrivningar -121 316 -156 378

 Utgående bokfört värde  330 145 441 558

 Taxeringsvärden på fastigheter i Sverige 588 663 1 013 463
 Varav mark 258 050 511 650

 Not 8 Pågående ny-, till- och ombyggnad  
 Ingående balans 1 177 29 485
 Under året nedlagda kostnader 1 113 3 742
 Under året gjorda omfördelningar -980 -32 050
 Utgående balans 1 310 1 177
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  2012 2011
 Not 9 Inventarier  

 Ingående anskaffningsvärde 51 682 52 302
 Inköp under året 1 759 4 849
 Försäljning/utrangering under året - -5 469
 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 53 441 51 682
 Ingående avskrivningar -44 041 -44 610
 Försäljning/utrangering under året - 5 447
 Årets avskrivningar -3 283 -4 878
 (varav Fastighetsförvaltning) ( - 975) ( -1 097)
 Utgående ackumulerade avskrivningar -47 324 -44 041

 Utgående bokfört värde 6 117 7 641

 Konst*
 Ingående anskaffningsvärde 8 337 8 299
 Inköp under året - 38
 Utgående anskaffningsvärde 8 337 8 337

 Totalt bokfört värde inventarier 14 454 15 978
 *)  Konsten räknas till materiella anläggningstillgångar men  
 till skillnad mot inventarier sker ingen avskrivning då konst  
 sällan utsätts för någon reell värdeminskning.

 Not 10 Aktier i dotterbolag Ägarandel Antal aktier
 Lärarfortbildning Lärarförbundet AB, 
 556340-0026, Stockholm 100,00% 5 000 500 500
 Lärartidningar Produktion i Stockholm AB, 
 556674-7761, Stockholm 100,00% 6 000 600 600
 Förvaltnings AB Foresta,  
 556061-5501, Lidingö 93,00% 41 850 23 645 23 645
 Anskaffningsvärde/bokfört värde i dotterbolag  24 745 24 745

 Ingående anskaffningsvärde   24 745 24 745
 Inköp under året   50 -
 Försäljning under året   -50 -
 Utgående anskaffningsvärde   24 745 24 745

 Not 11 Aktier i intressebolag Ägarandel Antal aktier
 Svenska Lärarförsäkringar AB, 
 556431-9332, Stockholm 50,00% 12 500 6 600 6 600
 Skolforum Yrkesutveckling Sverige AB, 
 556636-4260, Stockholm 30,00% 300 30 30
 Anskaffningsvärde/bokfört värde i intressebolag  6 630 6 630

 Not 12 Långfristiga värdepappersinnehav
 Lärarförbundet äger värdepapper som förvaltas på uppdrag av 
 tre externa förvaltare, DnB Nor, Swedbank och SEB (från dec 2012). 
 Innehavet är fördelat mellan aktier, fonder och räntebärande papper.
 Förbundet har en övergripande placeringspolicy som ger grova 
 riktlinjer och särskilda direktiv med de tre externa förvaltarna 
 som innebär tydliga gränser avseende risk och socialt 
 ansvarstagande samt miljöhänsyn. 

 Ingående anskaffningsvärde 402 527 391 714
 Förvärv 377 336 78 432
 Försäljningar -14 460 -67 619
 Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 765 403 402 527

 Marknadsvärde 825 711 432 484
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  2012 2011
 Not 13 Bostadsrätter

 Lärarförbundet äger åtta bostadsrätter - en i Åre, fem i 
 Stockholm och två på Gran Canaria, varav en har avyttrats 
 i januari 2013. Bostadsrätten i Åre nyttjas av säsongsanställd 
 personal på hotell Fjällgården. Bostadsrätterna i Stockholm 
 används som övernattningslägenheter för förbundsstyrelse-
 ledamöter och långpendlande anställd medan bostadsrätten 
 på Gran Canaria är ute till försäljning.   

 Ingående anskaffningsvärde 11 044 11 044
 Förvärv -  -
 Försäljningar -  -
 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 11 044 11 044

 Ingående nedskrivningar -2 021 -2 021
 Utgående ackumulerade nedskrivningar -2 021 -2 021
 Utgående bokfört värde 9 023 9 023

 En lägenhet på Gran Canaria har sålts under året. 
 Försäljningsvärdet blev 1 500 000 kr och med bokfört värde 
 1 kr uppstod en realisationsvinst på 1 499 999 kr.

 Not 14 Långfristiga fordringar dotterbolag
 Ingående bokfört värde 28 780 29 380
 Amorteringar -600 -600
 Utgående bokfört värde 28 180 28 780

 Not 15 Andra långfristiga fordringar
 Ingående bokfört värde 1 919 9 650
 Amorteringar - -7 731
 Tillkommande fordringar 4 430  -
 Utgående bokfört värde 6 349 1 919

 Not 16 Fordringar på dotterbolag
 Förvaltnings AB Foresta - 63
 Lärartidningar Produktion AB 166 1 667
 Summa 166 1 730

 Not 17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
 Medlemsavgifter 15 779 12 469
 Förutbetalda hyror 721 1 964
 Övriga poster 7 859 12 044
 Summa 24 359 26 477
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 Not 18 Eget kapital Ingående Reserv- Ianspråk- Årets Utgående
  bokfört eringar tagande resultat bokfört
  värde    värde

 Stödfond  272 273  -  272 273
 Konfliktfond SFHL  7 200    7 200
  

 Summa ändamåls-      
 bestämt eget kapital  279 473 - -  279 473
 Balanserat kapital  275 357   382 365 657 722
  

 Totalt eget kapital  554 830 - - 382 365 937 195

  2012 2011
 Not 19 Periodiseringsfond

 Periodiseringsfond taxering 2013 6 400  -
 Summa 6 400  -

 Förändring av periodiseringsfond 6 400  -

 Not 20 Avsättningar
 Pensionsfond Lärarförbundets, A-kassans och 
 Lärartidningar Produktion AB:s anställda
 3,7% av den totala lönesumman avsätts till fonden. 

 Ingående bokfört värde 14 488 20 363
 Avsättning 4 653 5 509
 Betalning av pensionsåtaganden -7 006 -11 384
 Utgående bokfört värde 12 135 14 488

 Not 21 Långfristiga skulder
 Andel av långfristiga skulder som förfaller senare 
 än fem år från balansdagen 290 000 290 000

 Not 22 Skulder till dotterbolag
 Lärarfortbildning AB 2 650 56
 Lärartidningar Produktion AB - 74
 Förvaltnings AB Foresta 7 000  -
 Summa 9 650 130

 Not 23 Skulder till intressebolag 
 Svenska Lärarförsäkringar AB 17 902 18 092
 Summa 17 902 18 092

 Not 24 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
 Upplupen semesterlön 13 963 12 935
 Upplupna sociala avgifter 3 848 3 662
 Förutbetalda hyresintäkter 3 072 7 874
 Upplupna lönekostnader maa lönerevision - 5 166
 Övriga poster 4 368 4 766
 Summa 25 251 34 403
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  2012 2011
 Not 25 Koncernbidrag

 Lämnat koncernbidrag, Förvaltnings AB Foresta -7 000  -
 Lämnat koncernbidrag, Lärarfortbildning AB -2 800  -
 Erhållet koncernbidrag, Lärartidningar Produktion AB 467  -
  -9 333  -

 Not 26 Arvode och kostnadsersättningar till revisorer, koncernen
 Grant Thornton Sweden AB
 Revisionsuppdrag 45 24
 Andra uppdrag  -  -

 SET Revisionsbyrå AB
 Revisionsuppdrag 94 127
 Andra uppdrag 20 62

 PwC    
 Revisionsuppdrag 862 761
 Andra uppdrag 2 496 259
 Summa 3 517 1 233

 Not 27 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, koncernen
 Medlemsavgifter 15 779 12 469
 Förutbetalda hyror 721 1 964
 Övriga poster 7 050 12 865
 Summa 23 550 27 298

 Not 28 Långfristiga värdepappersinnehav, koncernen
 Ingående anskaffningsvärde 402 527 391 726
 Förvärv 377 336 78 432
 Försäljningar -14 460 -67 619
 Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 765 403 402 539

 Marknadsvärde 825 711 432 484 
 

 Not 29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, koncernen
 Upplupen semesterlön 14 389 14 355
 Upplupna sociala avgifter 4 697 3 665
 Förutbetalda hyresintäkter 3 072 7 874
 Övriga poster 6 983 14 176
 Summa 29 141 40 070

 Not 30 Långfristiga skulder, koncernen
 Andel av långfristiga skulder som förfaller senare än 
 fem år från balansdagen 470 000 450 000

 Not 31 Kortfristiga placeringar, koncernen
 Bokfört värde 2 808 2 761
 Marknadsvärde 2 944 2 804
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  2012 2011
 Not 32 Skatter, koncernen

 Uppskjuten skatt 1 250 -37
 Aktuell skatt 5 165 937
 Summa 6 415 900

 Not 33 Byggnader, mark och markanläggningar, koncernen
 Ingående anskaffningsvärde 765 212 741 728
 Försäljning/utrangering under året -147 036 -
 Inköp 3 979 8 963
 Omklassificeringar -2 456 -8 986
 Färdigställda ny-, till- och ombyggnationer - 23 507
 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 619 699 765 212

 Ingående avskrivningar -190 468 -178 332
 Årets avskrivningar -11 639 -12 136
 Försäljning/utrangering under året 44 115 -
 Utgående ackumulerade avskrivningar -157 992 -190 468

 Ingående uppskrivningar 48 088 13 410
 Årets uppskrivningar - 35 000
 Årets avskrivningar på uppskrivet belopp -322 -322
 Utgående ackumulerade uppskrivningar 47 766 48 088
 Utgående restvärde enligt plan 509 473 622 832

 Taxeringsvärden på fastigheter i Sverige 761 409 1 159 986
 Varav mark 288 689 558 680

 Not 34 Pågående ny-, till- och ombyggnad, koncernen
 Ingående balans 3 370 31 432
 Under året nedlagda kostnader 10 763 3 988
 Under året gjorda omfördelningar -980 -32 050

 Utgående balans 13 153 3 370

 Not 35 Inventarier, koncernen
 Ingående anskaffningsvärde 107 315 107 586
 Inköp 2 160 5 240
 Försäljningar/utrangeringar -1 088 -5 511
 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 108 387 107 315

 Ingående avskrivningar -76 841 -74 522
 Försäljningar/utrangeringar 384 5 472
 Årets avskrivningar -5 538 -7 791
 Utgående ackumulerade avskrivningar -81 995 -76 841

 Utgående restvärde enligt plan 26 392 30 474

 I utgående restvärde ingår konst med 8 337 tkr (8 337 tkr).
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  2012 2011
 Not 36 Personal, koncernen

 Löner och andra ersättningar:
 Styrelse, förbundsordförande, VD 5 830 7 454
 Övriga anställda 143 421 145 153
 Totalt löner och ersättningar 149 251 152 607

 Sociala kostnader 52 922 52 404

 Pensionskostnader:
 Styrelse, förbundsordförande, VD 1 710 1 951
 Övriga anställda 27 903 19 965
 Totalt pensionskostnader 29 613 21 916

 Övriga personalkostnader 10 169 11 331
 Summa personalkostnader 241 935 238 258

 Antalet anställda
 Kvinnor 205 214
 Män 96 106
 Totalt 301 320

 Styrelse och ledande befattningshavare 2012 2011
  antal varav  varav antal varav varav
   män  kvinnor  män kvinnor
 Styrelseledamöter 38 47% 53% 29 45% 55%
 Verkställande direktör och 
 andra ledande befattningshavare 15 67% 33% 13 54% 46%

  2012 2011
 Not 37 Eget kapital, koncernen

 Ändamålsbestämda medel
 Bokfört värde vid årets ingång 279 473 279 677
 Ianspråktagna/reserverade medel - -204
 Bokfört värde vid årets utgång 279 473 279 473

 Övriga bundna reserver
 Bokfört värde vid årets ingång 32 550 -
 Förskjutning mellan bundet och fritt eget kapital -1 721 -
 Uppskrivningsfond (exkl minoritetens andel) - 32 550
 Bokfört värde vid årets utgång 30 829 32 550

 Fria reserver
 Bokfört värde vid årets ingång 236 391 265 814
 Förskjutning mellan bundet och fritt eget kapital 1 727 -
 Årets resultat 384 394 -29 423
 Bokfört värde vid årets utgång 622 512 236 391

 Summa eget kapital 932 815 548 414
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  2012 2011
 Not 38 Goodwill, koncernen

 Ingående anskaffningsvärden - -
 Aktiverade utgifter 1 624 -
 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 624 -

 Ingående avskrivningar - -
 Årets avskrivningar -189 -
 Utgående ackumulerade avskrivningar -189 -

 Ingående nedskrivningar - -
 Årets nedskrivningar -1 435 -
 Utgående ackumulerade nedskrivningar -1 435 -

 Utgående restvärde enligt plan - -
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