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Ibland liknar jag lärarnas insatser i skolan vid en 
utbildningstrappa. Första trappsteget är förskolan, 
det översta är högskolan. På varje trappsteg står en 

lärare som underhåller sitt trappsteg. Det handlar 
om finsnickeri och läraren vet att här ska tusen 
och åter tusen elever ta sig upp. Men det finns ett 
problem. Även om jag underhåller mitt trappsteg så 
måste resten av trapp stegen vara lika gedigna. Det 
finns ett sätt att lösa problemet: samarbete. 

Det är där Lärarförbundet kommer in i bilden. 
Om vi kunde ena hela lärarkåren så skulle vi få en 
fullständigt enastående ut bildnings trappa – trygg, 
stabil och med en fast grund som bara ett gediget 
sam arbete lärare emellan kan ge.

Det var därför vi 2013 satsade hårdare än någonsin 
på rekrytering. På arbetsplatser, vid offentliga möten 
och med en topposition i medias nyhetssändning
ar och debatt program. Vi siktar på att bli 235 000 
medlemmar 2014 och det återstår massor av jobb för 
att klara det.

År 2013 var det Lärarförbundet som syntes allra 
mest i skolfrågorna. Ni minns säkert hur lärarnas 
löner och arbetsbelastningen lyftes fram och när 
företaget Evimetrix gjorde en varumärkesanalys 
bland fackförbunden plac erade sig Lärarförbundet 
på andra plats efter storsatsande Unionen och före 
stora Metall. 

Men är vi nöjda? Nej, knappast. Vi har ett drömläge 
inför vår valkampanj ”Skolan först!” och det läget  
ska utnyttjas. Nu gäller det att samla alla goda  
krafter och öka takten. Vi får bra bränsle av att veta 
att skolan toppar väljarnas prioriteringar.

Kommer vi att orka? Absolut. Vi har öppnat dörren 
till en ny syn på läraryrket. Det märkt es när vi 2013 
genom ett intensivt opinions arbete och strategiskt 
jobb vid förhandlingsborden ställde penningpåsens 
storlek i centrum i lönediskussionerna. Vi fick mest 
av alla. Utbildningsminister Jan Björklund har sagt 

Året då skolan blev 
väljarnas viktigaste fråga

att läraravtalet är det bästa avtal som tecknats sedan 
Medlingsinstitutet bildades och institutet anser att 
lärarna är på väg att åstadkomma vad andra bara 
drömmer om – en relativlöneförhöjning. Sådant ger 
energi.

Återigen – är vi nöjda? Nej. Löneökningarna räcker 
inte för att täppa igen lönegapet inom en rimlig tid. 
Därför har vi krävt ett lärarpaket för tolv miljarder 
med bland annat ett rejält lönelyft och fler karriär
tjänster. Vi har redan fått gehör för våra krav på 
fler karriärtjänster. 2013 fick vi 3 000 och snart får 
vi 12 000 till. Det kommer att bli viktigt för både 
skolut veckling, kollegialt lärande och ökade löner. 

Apropå visionen om utbildningstrappan och lärarna 
som arbetar på sina trappsteg –ju skickligare ”snick
are”, desto bättre blir trappan. Just skickligheten har 
varit led stjärnan när vi drivit våra frågor gentemot 
regeringen. Vi drev dem så kraftfullt att regeringen 
lyssnade och genomförde förbättringar i både lärar
utbildningen och lärar legitimationen. Dessutom 
inrättas ett skolforskningsinstitut.

Nu har jag pekat på ett flertal framsteg som genom
fördes 2013. En sak återkommer ständigt: behovet av 
bra lärare. Allt börjar med en bra lärare och den som 
oroar sig för PISAchocker och sjunkande skolre
sultat har anledning att oroa sig för situationen om 
sex år, när vi beräknas sakna 43 000 lärare. Till dess 
måste vi ha kommit så långt att lärar yrket återigen 
är ett attraktivt yrke!

På styrelsens uppdrag överlämnar jag förvaltnings 
och verksamhetsberättelsen för 2013.

Eva-Lis Sirén
Förbundsordförande
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Vi är 234 000 medlemmar VaraV 6 500 är skolledare
På nationell nivå är Lärarforbundet i slutet av 2013 234 000 medlemmar, varav  
171 000 aktiva med anställning, 6 500 skolledare och 30 000 studerande.   
Trots en hårt konkurrensutsatt situation för medlemsrekryteringen har Lärarförbundet  
bibehållit sin position och har en märkbar positiv tendens vad gäller antalet medlemmar. 

Generellt sett har den starka positiva trenden att Lärarförbundet upplevs som ”rösten för Sveriges lärare” 
stärkts ytterligare. En klar majoritet av medlemmarna anser att Lärarförbundet är det självklara valet för 
Sveriges lärare och de skulle rekommendera Lärarförbundet till en kollega. Det behövs dock mer arbete 
för att våra framgångar i media även ska ge ett genomslag för hur mycket Lärarförbundet syns på arbets-
platserna.

MÅL
1

Nysatsningar gav resultat:
”Personliga möten slår allt”

tänk er att besöka 220 arbetsplatser på ett år 
– alltså en per arbetsdag. Eller att alla styrel
semedlemmar drar ut på arbetsplatsbesök 

en dag i veckan. Det gjorde man 2013 i Södertälje 
respektive Umeå. 

Lärdom: ska man rekrytera nya medlemmar så 
är arbetsplatsbesöken A och O. Det menar både 
Birgitta Eriksson i Södertälje och Birgitta Ljungberg 
i Umeå. Det är inte lätt att väcka entusiasmen för 
fackligt engagemang när vardagsbekymren ligger 
som en våt filt över lärarna. Därför måste man vara 
kreativ. Och det var precis vad som hände både i 
Södertälje och Umeå.

Marknadsföring är i och för sig ingen ny aktivitet 
för Lärarförbundet i Umeå. Avdelning har synts på 
Noliamässan ett antal år och de lokala politikerna får 
också sin beskärda del av uppmärksamheten. Men 
2013 tog avdelningen i Umeå ett nytt initiativ.

– Vi diskuterade i styrelsen hur vi mer aktivt skulle 
kunna bearbeta blivande medlemmar. Hur skulle vi 
rent fysiskt kunna nå dem? Det hela slutade med att 
vi omorganiserade styrelsen. Tanken var att ge alla 
styrelsemedlemmar möjlighet att delta i rekrytering
en. Resultatet blev att alla styrelsemedlemmar, med 
facklig tid, ägnar minst en dag i veckan åt arbets
platsbesök. Tisdagar är vår stora ”mötesdag”.

Mottagandet på arbetsplatserna har varit mycket 
positivt. Inte minst tack vare att facket ofta tar med 

politiker och har diskussioner med både lärare och 
politiker. 

– Ingenting slår personliga möten. Det sprider 
entusiasm, vi blir taggade, lärarna blir taggade och 
politikerna blir taggade, säger Birgitta Ljungberg.

Samma entusiasm mötte avdelning Södertälje när 
man gjorde besök på varenda arbetsplats i Södertälje 
och Nykvarn under 2013.

– Det var lätt att få komma och vi bjöd in alla – både 
oorganiserade och medlemmar. Intresset var stort 
och det märks att vi har val under 2014. Skolan har 
blivit en viktig valfråga, berättar Birgitta Eriksson.

De många arbetsplatsbesöken utgick från en kam
panj som var planerad 2013. Tanken var att prata 
förhandlingsordning inför förhandlingarna 2014.

– Men vi passade på att ha med material om förbun
det, vad vi vill och vilken politik vi för. Det var roligt 
att komma ut och verkligen se hur förhållandena 
kan vara på en del platser.

Södertälje är en av de kommuner där det finns flest 
oorganiserade lärare och där rekryteringspotenti
alen är extra stor. På fackexpeditionen pustar man 
ut 2014 men det var inte sista gången en sådan 
storsatsning görs.

– Vi planerar uppföljningar när valet är över. Då får 
vi se vilka frågor som kan vara mest intressanta att 
diskutera, säger Birgitta Eriksson. 
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Sänkt gard och tålamod
bäddar för bra löneavtal

lärares löner ökar mer än andras
På nationell nivå ska Lärarforbundet verka för mer pengar till lärares löner för att  
öka läraryrkets attraktivitet så att fler vill vara lärare och bli lärare.
Lärarförbundets budskap att ”lärare ska ha mer” har slagit igenom på bred front. Det finns nu ett starkt 
stöd för högre lärarlöner från såväl politiker, massmedia och som allmänhet.  Detta märks även i löne-
utfallet. Till detta kan tillskjutandet av statliga medel och enskilda satsningar i kommunerna läggas. När 
det gäller höjd status på läraryrket generellt återstår en del innan målet är uppfyllt.

MÅL
2

sänk garden, undvik skyttegraven, satsa på god 
ton och skapa förtroende – så bäddar du för en 
löneupp görelse utöver det vanliga.

– Men framför allt – glöm aldrig vad för bundet står 
för, säger Johan Törnroth, ordförande i Stockholms 
lokalavdelning. 

Johan Törnroth vet vad han talar om. Efter flera års 
strategisk uppbyggnad av relationerna med arbets
givaren kom vinsten 2013: ett tvåårigt avtal som ger 
lärarna i Stockholm sju procents lönelyft. Det var ett 
lönelyft som låg klart över vad andra yrkesgrupper 
fick.

Vägen till framgång har gått via många och långa 
diskussioner och officiella och inofficiella möten. 
Någonstans där på vägen sade det klick och parterna 
kunde mötas i samförstånd som sedan dess fortsatt 
att utvecklas.

– Det handlar om tålamod och att ha förståelse 
för att även motparten ibland har regler och reella 
problem som man inte kan blunda för, säger Johan 
Törnroth.

I dag är insikten om lärarkrisen utbredd hos kom
munerna och få om ens någon svävar i okunskap 
om vikten av en långsiktig satsning på att göra 
läraryrket mer attraktivt. Men steget från insikt till 
praktisk handling kan vara långt. Det har märkts i 
löneförhandlingar runt om i landet där satsningar 
utöver det centrala avtalets nivåer varit få. Det var 
därför som löneuppgörelsen i Stockholm kom som 
ett välkommet genombrott.

– Vi har arbetat länge på att bygga ett förtroende för 
Lärarförbundet i Stockholm. Resultatet är att vi i 

allt högre grad kan diskutera konstruktivt med både 
arbetsgivare och politiker. Vi kan säga ifrån men 
fastnar sällan i formalia och respekterar när det  
råder sekretess. Det skulle inte gå att exempelvis  
sälja ut arbetsgivaren i media för en kortsiktig  
vinning, säger Johan. 

Finns det en risk att i samförståndets anda till slut 
hamna i knäet på arbetsgivaren?

– Ibland kan det vara komplicerat men det vi gör har 
gett resultat för våra medlemmar vilket självklart är 
det viktiga. Vi har valt att satsa på en tydlig strategi 
där Lärarförbundets politik hela tiden finns som 
grund. Det möter respekt och erkännande – något 
som visade sig i löneförhandlingarna 2013. 
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ett steg närmare ett hållbart och utVecklande lärarliV
På nationell nivå arbetar Lärarforbundet utifrån utbildningskvalitet och likvärdighet för  
ökade och rätt styrda resurser såväl nationellt som lokalt. Lärares kärnuppdrag ska  
prioriteras i alla sammanhang så att lärare har forutsättningar att göra ett gott lärararbete.  
Det ska finnas fler utvecklings- och karriärmöjligheter för alla lärare.
Lärarförbundet har under 2013 fått gehör för att karriärtjänsterna ska bli betydligt fler och viktiga  
förändringar i legitimationsreformen har genomförts.  
arbetsplatsen ska vara en modern arbetsplats där teknik bidrar till att höja undervisningens kvalitet och öka 
likvärdigheten, vilket Lärarförbundet fått starkt stöd för. Lärares och skolledares arbetsbelastning ska vara 
rimlig och skolans arbetsmiljö ska garantera ett hållbart arbetsliv. resurserna till skolan har inte ökat i önskad 
takt. Trots detta har flera framgångar skördats vad gäller minskningen av de administrativa pålagorna för att 
göra läraryrket mer hållbart och attraktivt.

MÅL
3

Vi har slagits i så många år för en bättre arbets
miljö. När vi fick det positiva svaret från kom
munen kom det som en överraskning. Birgitta 

Olsson, Lärarförbundets ordförande i Kristianstad, 
är nöjd. På drygt ett år har kommunens svaga intres
se för lärarnas arbetsmiljö utvecklats till ett gemen
samt engagemang.

Men det krävdes en rejäl väckarklocka. Det började 
med att lärarfacken i Stockholm anmälde stadens 
utbildningsförvaltning till Arbetsmiljöverket för lärar
nas bristande arbetsmiljö. I Kristianstad följde man 
utvecklingen i Stockholm spänt. Går det i Stockholm 
så måste det fungera i Kristianstad också.

– Vi hade naturligtvis redan ett visst samarbete med 
stadens förvaltning. Men ändå hände det aldrig något 
konkret och vi hade tröttnat, säger Birgitta Olsson.

Inspirerade av kollegorna i Stockholm, gjorde 
avdelningen ett rejält ryck och gick på nytt igenom 
alla de problem som legat på bordet under lång tid. 
Sedan skrev avdelningen en anmälan uppdelad i 13 
punkter. Varje punkt var grundligt genomgången 
och mycket tydlig. I mars 2012 överlämnade Lärar
förbundet framställan

– Det var strikt och följde alla formella regler.

De problem man pekade på var antagligen inte 
okända för kommunen. Men den här gången var det 
annorlunda. Avdelningen hänvisade till tre grund
bultar som var svåra att komma runt: Lagen om 
tillfredsställande arbetsmiljö, samverkansavtalet och 
– inte minst – kommunens egen arbetspolicy.

Det blev en spänd väntan resten av våren och som
maren. I augusti kom så svaret.

Så grundade Kristianstad
för en bättre arbetsmiljö

– Det var ett omfattande svar där förvaltningen 
bland annat enades med Lärarförbundet om att det 
krävdes en nulägesanalys och därefter en handlings
plan för varje enskild skola, säger Birgitta Olsson.

Utbildningsförvaltningen har insett allvaret och kan 
inte komma undan ansvaret, menar hon. Den tiden 
är förbi då kommunen kunde kräva att skolorna 
själva skulle lösa lärarnas arbetsbelastning.

Sedan den formella anmälan gjordes har mycket 
hänt. Nulägesanalysen är klar och handlingsplanerna 
likaså.

– Vi har sagt att förändringarna, som exempelvis ut
bildning när det gäller systematiskt arbetsmiljöarbe
te, ska ske partsgemensamt. Men vi har också egna 
utbildningar för ombuden och gör arbetsplatsbesök 
för att informera om vad som har påbörjats.

Under hösten 2014 kommer så uppföljningen: Hur 
långt har man kommit? Blev det så som man tänkt sig?

– I slutänden ska detta presenteras för politikerna 
och då ska vi visa på var det krävs mer resurser för 
att nå en tillfredställande arbetsmiljö.
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angelina Havik och Marie Stighammar Borg är två av många deltagare på Lärarmötet.
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utbildningsVerksamhet
Lärarförbundets utbildningsverksamhet vänder sig till tre grupper: 

→ medlemmar
→ ombud
→ förtroendevalda i styrelser.

Även personer som inte är medlemmar välkomnas att delta i delar av vårt kursutbud, något som även är 
värdefullt för medlemsrekryteringen. 

Hur förklarar man sambandet mellan arbets
tid, övertid och fritid på ett intresseväckande 
sätt? När begreppen reddes ut i en film för 

Lärarmötet, blev genomslaget över all förväntan. På 
Lärarkanalen är filmen nu uppe i 25 000 visningar.

Lärarmötet har blivit en plats för diskussion och en
gagemang kring läraryrket, om vilka förutsättningar 
som finns och vilken utveckling lärarjobbet har.

– Idén är att det ska vara enkelt, flexibelt och aktive
rande under en dags samtal för alla lärare. Det är ett 
koncept som fungerar i smått och stort. Det säger  
Anette Viskman Welander, ombudsman på kansliet. 
Tillsammans med regionombudsman Bittan Jans
son i Karlstad har hon dragit upp riktlinjerna för  
Lärarmötet som blev en av 2013 års största fram
gångar i Lärarförbundet.

Intresset har varit mycket stort, större än för något 
tidigare projekt där lärare fått möjlighet att dela sina 
erfarenheter med kollegor.

Marknadsföringen har skett via webben och ny
hetsbrev och antalet anmälningar har överträffat 
förväntningarna.

– Totalt deltog runt 1 100 lärare under 2013. Vi hade 
räknat med många lärare men det här fick sådana 
proportioner att vi lugnt kan tala om succé.

Film och webb bakom
Lärarmötets framgång

Direkt efter att nyhetsbreven nått våra medlemmar 
så har anmälningar börjat strömma in, säger Anette 
Viskman Welander.

Oavsett om temat för Lärarmötet vänt sig till 
grund/gymnasielärare, förskollärare eller andra,  
ger det ringar på vattnet och bidrar till att deltagarna 
i Lärarmötet sprider kunskaperna lokalt.

Filmen med de många visningarna är en del i ett 
paket med temat arbetstid för grund och gymnasie
skolan. Den är tänkt att fungera som en inspiration 
till fortsatta samtal mellan lärare. Det var också ett 
sätt att få ut den kunskap som finns i Lärarförbun
det på ett nytt och effektivt sätt. I det här fallet var 
det regionombudsman Sally Gordon som på ett 
pedagogiskt sätt förklarade hur man kan få koll på 
sin arbetstid.

– Räkna två lärare per visning så har över 50 000 
sett filmen. Det är helt otroligt, säger Anette Visk
man Welander.

Någon tidsgräns för hur länge Lärarmötet ska fort
sätta finns inte. ”Så länge det känns meningsfullt”, 
menar Anette. Det finns ingen brist på ämnen att 
diskutera på Lärarmötet och planeringen är nu så 
omfattande att verksamheten rullar med ett halvårs 
framförhållning.

– Vi får ständigt förslag om nya ämnen att diskutera. 
Problemet är snarast att begränsa sig!
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ämnesråd och skolformsnämner
Lärarförbundets ämnesråde och skolformsnämnder är rådgivande till förbundsstyrelsen inom sitt  
verksamhets- eller ämnesområde.
Deras arbetsuppgifter är att:
→ verka för att skolform/ämne och yrke utvecklas och stärks 
→ bidra till Lärarförbundets opinions-, rekryterings- och påverkansarbete 
→ följa forskning och utveckling som är relevant för läraryrket, skolform och/eller ämne 
→ söka samverkan med andra nämnder och råd i gemensamma frågor 
→ utarbeta en handlingsplan för kongressperioden med tydlig koppling till målen 
 i verksamhetsinriktningen för 2011-2014.

med yrkes erfaren expertis i 18 råd och 7 nämnd er 
har Lärarförbundet en unik kompetens 
som skapar respekt hos både politiker och 

allmänhet. 

Anders Johansson, ombudsman på förbundet och 
sekreterare i ämnesrådet för matematik:

– Matematikrådet är mitt imponerande bollplank. 
Där finns kunskapen som jag behöver för att skriva 
remissvar och vara uppdaterad i skolfrågor.

Ämnesrådet för matematik möts två gånger om året 
och sedan en tid tillbaka är mötestiden utsträckt 
från en till två arbetsdagar.

De fem medlemmarna plus sekreteraren Anders Jo
hansson och förbundsstyrelsens representant Marina 
Hägg har en gedigen dagordning att plöja igenom. 
Ämnesrådens arbetsuppgifter skulle ensamma lekan
de lätt fylla arbetsdagarna för rådsmedlemmarna.

I ämnesrådet för matematik är en medlem grundskol
lärare och en annan utvecklingsledare på högskola och 
projektledare för internationella projekt inom bland 
annat matematik. En tredje är docent i tillämpad mate
matik på högskola medan en fjärde är gymnasielärare 
och en femte arbetar med forskning, fortbildning och 
utveckling på universitet. Till det kommer även Marina 
Hägg, som är Ma/NOlärare.

– I matematikrådet återfinns personer som utveck
lar matematikundervisningen i Sverige. Vi har hela 

Bollplanken som formar
landets skolundervisning

tiden haft en bra bemanning, alltså personer som är 
genuint intresserade av sina yrkesområden, säger 
Anders Johansson.

Responsen från medlemmarna är god vilket inte 
minst märktes när matterådet 2013 på allvar gav sig 
in bland sociala medier. Först en blogg och sedan 
twitter, @mattelararna.

– Vi anade nog inte hur pass stort genomslag det 
skulle få, säger Anders Johansson.

Efter några månader hade twitterkontot 400 följare, 
i oktober var siffran uppe i 700 och i början av 2014 
närmade man sig tusenstrecket.

– Sett till antalet medlemmar i Lärarförbundet är det 
inte så mycket men antalet följare ökar hela tiden 
och twitter är betydelsefullt, säger Anders Johans
son.

Anders Johansson, själv med en bakgrund som  
lärare i matematik, är nöjd med utvecklingen:

– Ja, om man lägger till att matterådet deltar i 
mattelyftet, har grundat samtalsforum på nätet för 
förbundets medlemmar och att hela gänget ställer 
upp som expertpanel på biennalerna så … ja, det 
krävs som sagt människor med en imponerande 
kunskapsbank för att sitta med i matterådet.

Tillsammans leder de också varje år Lärarförbundets 
marknadsföring på mattebiennaler och mattebienetter. 



Lärarförbundets verksamhetsberättelse 2013 • 18



Lärarförbundets verksamhetsberättelse 2013 • 19

30 års samarbete med lärare 
i Zimbabwe har gett resultat

internationell Verksamhet
Lärare har mycket gemensamt oavsett var i världen vi arbetar och det är självklart för oss att samarbeta. 
Därför går 1,5 procent av din medlemsavgift i Lärarförbundet till den internationella verksamheten.

Lärarförbundets samarbete med Zimbabwes 
största lärarorganisation, ZIMTA, har gått 
igenom många faser sedan starten 1985. Trots 

perioder av politisk oro, massflykt, hyperinflation 
och små resurser kan vi snart se en naturlig slut
punkt av projektet som betytt mycket för lärarnas 
situation i landet.

Syftet med samarbetet var att stödja ZIMTA i deras 
uppbyggnadsfas och ge lärarna en chans att arbeta 
för att få vettiga villkor. Detta i ett land som bara 
några år tidigare blivit självständigt.

– Tillsammans med våra kollegor i Zimbabwe tog 
vi fram en arbetsplan utifrån ZIMTA:s behov och 
grundtanken att den lokala organisationen med 
tiden skulle kunna finansiera hela sin verksamhet, 
säger Eva ElmstedtFrisk, internationell sekreterare 
på Lärarförbundets internationella enhet.

Projektet skulle ha varit klart 2005. Så blev det inte. 
Den politiska oron stegrades till stormstyrka och 
en fjärdedel av alla lärare flydde från Zimbabwe. 
Skolorna stängdes i nio månader och hyperinflation 
utbröt.

Fortfarande 2009 fanns knappt pengar till papper 
och pennor i organisationen.

När den värsta krisen var över gick samarbetet, som 
hela tiden pågått, in i en ny fas. Lärarförbundets 
representanter arbetade med både ZIMTA:s huvud
kontor och styrelse kring ett närmast övermäktigt 

uppdrag: att återuppbygga tio regionkontor, 72 
distrikt och 711 lokalavdelningar. Men det lyckades.

– Stödet har varit betydande för att återuppbygga or
ganisationen på lokal nivå, säger Richard Gundane, 
ordförande i ZIMTA.

Lärarförbundet följer principer om låg budget, lång
siktighet och ömsesidighet i sina samarbeten. Ge
nom att medverka som resurspersoner i planerings 
och uppföljningsmöten är Lärarförbundet också en 
stark röst för jämställdhet och yngres medverkan i 
aktiviteter.

Dessa framgångar kom bland annat fram i en utvär
dering som gjordes 2013 då ZIMTA:s medlemmar 
fick ge sitt omdöme om samarbetet i enkäter och 
samtal.

Materialet har samlats i en rapport som blir grun
den för den strategiska planen för ytterligare tre år.

– Vi har deltagit som resurspersoner under utvär
deringen, till exempel i medverkan i samtal med 
fokusgrupper. Vi har även gett reflektioner på den 
strategiska planen. Senast 2017 ska det finansiella 
stödet vara utfasat, säger Eva Elmstedt Frisk.

I dag är namnet ”Lärarförbundet” välkänt internatio
nellt, inte bara i Zimbabwe.

– Lärarförbundet har arbetat så länge internationellt 
att vi blivit ett begrepp bland lärarorganisationer 
i både Asien, Latinamerika och Afrika, säger Eva 
ElmstedtFrisk.
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Så fördelades pengarna

I diagrammet syns hur förbundsavgiften 2013 
procentuellt fördelade sig på olika poster. Vad som 
ingår i de olika posterna framgår nedan.

Demokrati & förtroenDevalDa
Kostnader för förbundsstyrelse, revision, represen
tantskap, kongress, Skolledarföreningen, Kyrkomu
sikernas riksförbund (KMR), Svenska folkhögsko
lans 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, ITdrift och 
datakommunikation. Här ingår också kostnader för 
medlemsadministration, ekonomi och revision.

verksamhetskostnaDer
Här ingår kostnader för informations, kommuni
kations och opinionsinsatser, medlemsförmåner, 
insatser för att rekrytera och behålla medlemmar, 
utrednings och utvecklingsarbete, olika typer av ar
bete med yrkes och villkorsfrågor, medlemsservice, 
juridisk verksamhet med mera.

Vidare ingår personalkostnader, kostnader för 
utvecklingsarbete i förbundet, regionala aktiviteter 
riktade till medlemmar och åtgärder för att stödja 
avdelningar.

Dessutom ingår kostnader för avdelningarnas 
riktade insatser och för byggande av nätverk inom 
det privata området samt för att förstärka kansliets 
service gentemot privatanställda 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 interna
tionellt samarbete. Av detta ska minst hälften av 
kostnaderna gå till fackligt utvecklingssamarbete 
och den andra hälften till internationellt samarbete 
samt kommunikationsarbete med ett internationellt 
perspektiv i Sverige.

Samarbets- 
organisation/land

Ändamål

PatC Forskningsmetodik, afrika
aCt, Filippinerna Projektmedel
afghanistan gemensam afghanistanstudie
aIPtF, Indien kampanj för utbildning för alla
EI africa Facklig samverkan (union unity), plane

ringsmöte och stöd Niger
EI asia Pacific Ledarskapsutbildning (John thompson)
EI asia Pacific stöd till det sydasiatiska kvinnonätverket 

saarC, planeringsmöte
EI asia Pacific Women Caucus
EI bryssel stöd till planeringsmöte för kvinnonät

verk arabisktalande länder
EI bryssel EI:s andra internationella kvinnokonfe

rens
EI bryssel stöd till EI:s regionala struktur för 

arabisktalande länder (Crossregional 
structure arab Countries)

EI karibien Ledarskapsutbildning
EI Latinamerika Forskning, konferens (”den pedagogiska 

rörelsen”)
EI:s  
solidaritetsfond*

bidrag som använts bland annat till 
myanmar, Etiopien, georgien, Palestina, 
serbien, Haiti, syrien, bahrian och för 
de filippinska lärare som drabbades av 
tyfonen Haiyan i november

Estland resursperson ledarskaps utbildning
Lokala utvecklings
projekt

ÖsthammarUganda; skellefteåEntebbe, 
Uganda 

NtaL, Liberia Planeringsmöte
PEstU, moldavien Nyhetsbrev
sEH, Ungern organisationsstöd
sFHL:s  
solidaritetsfond 

bidrag till sFHL:s solidaritetsfond

tUs, serbien Planeringsmöte, projekt medel
UNatU, Uganda organisationsstöd
ZatU, Zanzibar stöd till sydsydsamarbete, kompetens

utveckling ZatU/ZImta
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Årsredovisning 2013
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FÖrVaLtNINgsbErättELsE 2013
skolan först
2013 var året skolan hamnade högst på alla politikers 
agenda. Vi prioriterade våra resurser, var strategiska 
och står nu starka inför framtida utmaningar. Vi har 
ett mycket bra utgångsläge inför valåret 2014 och vår 
valkampanj ”Skolan först”. 

Vi har intensifierat arbetet med att vara ute på 
arbetsplatserna, att delta på offentliga mötesplat
ser och att synas i media. Lärarförbundet har satt 
agendan och vi är nu den självklara företrädaren för 
Sveriges lärare. 

Vi har fortsatt vårt målmedvetna arbete för högre lä
rarlöner och minskad arbetsbelastning. Vi har varit 
den drivande kraften för den moderna skolan och 
krävt en nationell strategi om digitalisering. Vi har 
fortsatt att utveckla och förstärka demokratin och 
delaktigheten i organisationen; på arbetsplatsen, på 
våra etablerade demokratiska arenor och inte minst 
genom sociala medier.

Representantskapet – förbundsstyrelsens rådgivan
de organ i frågor av större principiell betydelse och 
beslutande i avtalsfrågor – har under året genom
fört två möten. Representantskapets sammanträde 
11 april genomfördes som videokonferens. Under 
mötet behandlades dels justering av tidnings och 
medlemsavgift, dels avtalsrörelsen 2012 ur ett såväl 
nationellt som lokalt perspektiv samt dess återverk
ningar på Lärarförbundets strategier för vägar till 
lön. 

Vid sammanträdet den 13 november fortsatte den 
strategiska diskussionen. Inför mötet fanns ett 
inspirerande och informerande material på repre
sentantskapets databas. 

Det gynnade ett öppet, aktiverande och framåtsyf
tande arbetssätt och bidrog till att representantska
pet hade bästa möjliga grund för att fatta beslut. Vid 
båda tillfällena genomfördes en enkät, där ledamö
terna uppvisade stor nöjdhet med såväl förberedelse 
som genomförande gällande både innehåll och 
form.

Informationsmötet – mötesarenan för främst 
ekonomiska frågor, genomfördes 20 november. En 
representant från varje valkrets deltog. Mötets syfte 
var att belysa och diskutera grunden för förbundets 
centrala och lokala ekonomiska behov, för att använ
da pengarna på bästa sätt för att uppnå måluppfyl
lelse. 

Information om det ekonomiska läget i förbundet, 
medlemsutveckling, förbundsstyrelsens arbete 
med uppföljning och utvärdering och pågående/
planerade utvecklingsarbeten inom förbundet pre
senterades och diskuterades. Resultatutvecklingen 
20052012 beskrevs och i ljuset av den ett strategiskt 
”gasabromsa”koncept inför kongressåret 2014. 

Den centrala ordförandekonferensen 2013 med 
temat ”Vi vågar vara vassare” genomfördes vid fem 
tillfällen under oktober månad. Fokus var att vi när
mar oss kongressår och därmed målen i Verksam
hetsplan 2014. För att bättre anpassa strategierna för 
effektiv måluppfyllelse var den centrala ordförande
konferensen 2013 målgruppsanpassad. Ordföranden 
från avdelningar av samma storlek träffades för att 
inspirera, utmana och stötta varandra och vässa 
argument, ledarskap och slipade strategier för att 
nå resultat. Framåtsyftande diskussioner om ökat 
engagemang och delaktighet i arbetet med framför 
allt rekrytering fördes. Utmaningar inför nästa kon
gressperiod identifierades och prioriteringar gjordes 
inför verksamhetsplan 2014.

Förbundsstyrelsen 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
tomas Selin,  
adj. Lärarförbundet Student 
agneta Cederbom,  
adj. Lärarförbundets skolledarförening
annica Pettersson,  
personalrepresentant
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mEdarbEtarE

1 Lägst av antalet avgångna/nyanställda av antalet 
 tillsvidareanställda dvs. 13/269*100,  
 Nyckeltalsinstitutets definition.

Vid Lärarförbundets kansli var vid årets slut  
264 medarbetare anställda. Av dessa var 173 kvinnor 
och 91 män. 

Medarbetarnas totala helårsarbetskraft mot svarade 
262,3 tjänster. 

Sjukfrånvaron ligger på i förhållandevis låg nivå 
med ett snitt på 3,13 procent av totala antalet arbets
timmar. Kvinnor har överlag en högre sjukfrånvaro 
än män. 

Personalens medelålder var vid årets slut  
49,5 år. 

Under året har 18 medarbetare slutat och  
13 medarbetare nyanställts vilket blir en  
personalomsättning på 4,92 procent1. 

Tidigare har medarbetarundersökningar visat  
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 det arbetsfyllda året 2014 då Lärar
förbundets kongress sammanfaller med valår.

kompetensutveckling inom kansliet
Ledningsgruppen har fattat beslut om att  
kommunikation, utveckling och förändring är de 
kompetensområden som ska prioriteras fram till 
nästkommande kongress 2014. Dessa områden har 
fortsatt prägla de kompetensutvecklings insatser 
som kansliet har genomfört under året.

Kansliet har hållit fast vid arbetet med att im ple
mentera, kommunicera och efterleva varumärket 
samt med arbetet att identifiera Lärarförbundets 
nyckelkompetenser i samband med den utveckling 
som pågår av det strategiska kompetensförsörj
ningsarbetet.

Tidningsavdelningen utvecklar tidningarnas 
innehåll utifrån den digitaliseringsprocess som 
sker inom media. Digitaliseringen ska ses som ett 
komplement till papperstidningen. Oavsett publice
ringsplattform är tidningarnas uppdrag detsamma, 
att vara lärarnära och relevanta för Lärarförbundets 
medlemmar.

Lärarnas tidning erbjuder dagliga nyheter på sin 
webbplats och under året lanserades Lärarnas 
tidning som app. Appen går att ladda ner både på 

tIdNINgsUtgIVNINgEN 2013
mobilen eller läsplattan och är kostnadsfri och till
gänglig för alla.

Även tidningen Chef & Ledarskap har en app, till
gänglig för betalande medlemmar.

För att erbjuda medlemmarna material från alla våra 
tidningar finns ett omfattande arkiv och mycket av 
tidningars innehåll även på nätet, både i form av 
dagliga nyheter och fördjupande reportage.

upplagor 2013

2013 2012
alfa 9 600 9 500
Chef & Ledarskap 6 600 6 500
Folkhögskolan 3 000 3 000
Fritidspedagogen 14 100 13 700
Förskolan 68 000 68 000
Lärarnas tidning 231 500 231 000
miVIda 3 800 3 900
origo 4 500 4 300
Pedagogiska magasinet 226 000 225 100
specialpedagogik 13 600 14 100

Uttryck 13 300 13 500
Yrke 5 100 5 200

ORIGO #3 2013. En tIdnInG föR läRaRE I

matEmatIk, tEknIk & natuRvEtEnskap

utGIvEn av läRaRföRbundEt

origo3

No som  
eleverNa gillar
vardagsnära problem, samhällsfrågor och roliga projekt. Origo har  

träffat lärarna som väcker elevernas intresse för naturvetenskap.

fOkus

lJUsa iDÉer
bygg en kamera, ta en 

bild och lagra digitalt. 

Ola palms elever får 

utmanande uppdrag.

raKeTer
i lUFTeN
Eleverna i liden 

längtar till den årliga 

uppskjutningen.

iNDisK maTTe
I Oxhagsskolan spelar 

kulramen en huvudroll.

Filma  
Dig sJÄlv
vill du flippa 

klassrummet?  

så här gör du.

A

A
En tidning för lärare 

i svenska, SO-ämnen och språk.Utgiven av Lärarförbundet.

alfa

02 ⁄13

alfa 0
2

/13
  K

Ä
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KÄLLSORTERA! Söka, sålla och värdera. Informationssamhället syns i läroplanerna och numera ingår källkritik i alla ämnen.

Hungerspelen startar samtal på engelskan
Eleverna i Trondheimskriver från första dagen
Fast i Googleträsket?Så får du söksäkra elever

Alfa#2-omslag.rep.indd   1

2013-03-26   14.44
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Förbundsordförandens lön var under året 92 400 
kr per månad. Hon får också ersättning för ökade 
levnadsomkostnader för dubbel bo sättning inklusive 
skatteeffekter. Dess utom 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 löne
nivån vid avgångstillfället. Om ordföranden får 
en annan anställning under dessa år ska dock 
lönen från Lärarförbundet samordnas. Förbunds
ordförandens 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 55 800 kr i månaden. 
Därtill har de ett tillägg om 20 procent av 1,5 basbe
lopp per år som ut betalas med en 12del per månad. 

FÖrbUNdsLEdNINgENs ErsättNINgar
Inga ytterligare er sättningar utgår för arbete under 
till exempel kvällar och helger. 

Kanslichefens lön var under året 85 600 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 
sam ordnas. Kanslichefens 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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Utfallet mot den reviderade budgeten för 2013 visar 
en avvikelse med 1 307 tkr (8 419 tkr).

Avvikelsen förklaras nedan:
Medlemsavgifterna har under 2013 influtit med 
469 093 tkr (470 310 tkr) mot budget erade 457 000 
tkr, en positiv avvikelse med 12 093 tkr.

Främsta anledningarna är utfallet i avtals rörelsen 
samt det ständigt pågående kvalitetssäkringsarbetet 
av löneuppgifterna i systemet (vilken kan ses i ökade 
kostnader för verksamhetsstöd). 

Organisation förtroendevalda har överskridit budget 
med 2 193 tkr (3 962 tkr), vilket till största delen 
förklaras av avtalsrörelsen och representantskapen.

FÖrbUNdEts EkoNomI 2013
buDgetuppföljning (tkr)
budgetuppföljningen avser den Fackliga verksamheten

 reviderad kongress
 utfall budget avvikelse budget
 2013 2013 2013 2013
Verksamhetens intäkter    
medlemsavgifter 469 093 457 000 12 093 461 500
summa intäkter 469 093 457 000 12 093 461 500
    
Verksamhetens kostnader    
organisation förtroendevalda 19 843 17 650 2 193 18 350
avgifter till andra organisationer 23 962 23 100 862 25 000
administrativa kostnader 74 227 67 320 6 907 58 900
Verksamhetskostnader 250 425 247 075 3 350 248 700
anslag till lokalavdelningarna 67 325 67 200 125 67 700
tidningskostnader 36 874 39 000 2 126 39 000
Internationellt samarbete 5 933 6 855 922 6 900
kmr & sFHL 3 565 3 300 265 3 500
summa kostnader 482 154 471 500 -10 654 468 050
    
resultat  -13 193 -14 500 1 439 -6 550

kommentarer till buDgetuppföljningen
De administrativa kostnaderna har över skridit bud
get med 6 907 tkr (5 995 tkr). Avvikelsen består bl 
a av stora investeringar i nytt telefoni system, ökade 
licenskostnader samt ökade lokalhyror hos region
kontoren. 

Verksamhetskostnaderna har överskridit budget 
med 3 350 tkr (1 513 tkr). Avvikelsen förklaras av den 
fortsatt ökade satsningen på opinionsbildning samt 
den nya webben.

Tidningskostnaderna har underskridit budget med 
2 126 tkr (991 tkr), vilket främst beror på den av 
representantskapet beslut ade tidningsavgiftshöj
ningen.
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meDlemsavgifter
För 2013 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    295 kr

Fram till 20130430 var avgiften för inkomst intervallet 
27 00028 000 kr 285 kr därefter enligt ovan vilket 
beslutades av representantskapet 20130411

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

verksamheten
Den fackliga verksamheten redovisar ett underskott om 
13 193 (8 419 tkr) vilken är en försämring mot föregåen
de år med 4 774 tkr. 

Medlemsintäkterna uppgår till 469 093 tkr (470 309 
tkr) vilket är en minskning mot föregående år med 1 217 
tkr eller 0,3 %. 

Verksamhetens kostnader uppgår till 538 157 tkr 
(533 097 tkr). Jämfört med 2012 har kostnaderna ökat 
med 5 060 tkr eller 0,9 %. 

Personalkostnaderna uppgår till 216 836 tkr (213 686 
tkr) vilket är en ökning med 3 150 tkr. Till största delen 
förklaras detta av löneökningar, lagstadgade avgifter 
samt pensionskostnader.

De övriga externa kostnaderna uppgår till 194 024 tkr 
(189 975 tkr) vilket är en ökning med 4 049 tkr. De 
högre kostnaderna förklaras främst genom satsningen 
på opinionsbildning och den nya webben.

rEsULtatUtVECkLINgEN 2013
fastighetsförvaltning
Som en del i Lärarförbundets förmögenhetsplacering 
äger förbundet 12 (12) fastigheter, både kommersiella 
fastigheter och bostadsfastigheter. I fastighetsförvalt
ningen ingår även av Lärarförbundet bedriven konfe
rensverksamhet. 

Under 2013 har i enlighet med den av förbundssty
relsen fastställda fastighetspolicyn den kommersiella 
fastigheten Komedianten 4 överlåtits till helägt bolag 
(realisationsvinst 1 391 tkr) för att sedan säljas till köpa
ren, Sparbössan AB (realisationsvinst 132 953 tkr).

Fastighetsförvaltningen visar ett underskott med 5 987 
tkr (4 214 tkr). Detta är en försämring med 10 201 tkr 
från föregående år vilket till övervägande del beror på 
en planerad renovering av fastigheten Bigarråträdet.

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 värdepap
per är 18 194 tkr (14 493 tkr). Av detta kommer 12 405 
tkr från utdelningar och 4 497 tkr från försäljningar 
(reavinster), samt 1 290 från återförda nedskrivningar. 

Den under året sålda dotterbolaget Komedianten Fast
ighets AB, har genererat en realisationsvinst på 132 953 
tkr. Under året har det sålts en bostadsrätt i Monte Rojo 
(realisationsförlust 387 tkr). 

Finansförvaltningen visar totalt ett överskott med 
149 543 tkr (407 448 tkr). 

bokslutsDispositioner

Koncernbidrag har lämnats till Förvaltnings AB Foresta 
(8 500 tkr), Lärarfortbildning AB (2 800 tkr) samt Le
darinstitutet (2 850 tkr).

I 2013 års bokslut görs återföring av periodiseringsfond 
med 5 812 tkr.

Totalt för 2013 redovisar Lärarförbundet ett överskott på 
122 090 tkr (382 365 tkr).

förslag till Disposition av förbunDets resultat
Förbundsstyrelsen föreslår 2014 års kongress besluta:
att 2013 års överskott om 122 090 tkr balanseras i ny räkning samt
att fastställa resultat och balansräkningen.
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rEsULtaträkNINg (tkr)
 koncernen moderbolaget
  2013 2012 2013 2012

fackliga verksamhetens intäkter och kostnader     
medlemsintäkter  469 093 470 310 469 093 470 310
tidningsintäkter  47 322 44 981 29 782 26 429
bidrag Not 1 6 706 7 639 6 706 7 639
Försäljningsintäkter  26 604 28 957  
Övriga intäkter  19 700 14 743 19 382 20 301
summa fackliga verksamhetens intäkter  569 425 566 630 524 963 524 680

anslag till avdelningar samt avgifter och  
bidrag till andra organisationer Not 2 106 469 107 714 106 469 107 714
Interna kostnader Not 3 19 414 19 414 19 414 19 414
Externa kostnader Not 4 217 970 213 001 194 024 189 977
Personalkostnader Not 5 240 221 236 302 216 836 213 686
av och nedskrivningar av immateriella  
och materiella anläggningstillgångar Not 6 1 655 4 161 1 414 2 308
summa fackliga verksamhetens kostnader  585 729 580 592 538 157 533 099

fackliga verksamhetens resultat  -16 303 -13 962 -13 193 -8 419

fastighetsförvaltningens intäkter och kostnader     
Hyresintäkter Not 3 55 826 80 897 55 826 80 897
Hotellintäkter  17 242 16 693  
Övriga intäkter  6 767 9 232 6 674 9 078
summa fastighetsförvaltningens intäkter  79 835 106 822 62 500 89 976

Externa kostnader  71 678 71 582 57 944 61 042
Personalkostnader Not 5 5 254 5 653 3 211 3 889
avskrivningar inventarier Not 6 2 829 3 624 582 975
avskrivningar byggnader och markanläggningar Not 7 10 271 11 000 8 140 9 054
resultat avyttring fastighet  1 391 10 802 1 391 10 802
summa fastighetsförvaltningens kostnader  88 642 102 661 68 487 85 761
     
fastighetsförvaltningens resultat Not 3 -8 807 4 161 -5 987 4 214

resultat från finansiella investeringar     
resultat från värdepapper Not 9 18 194 14 540 18 194 14 493
resultat från intressebolag Not 10 125 125 125 125
resultat från andelar i dotterbolag Not 11 132 953 390 468 132 953 390 468
resultat av bostadsrättsförsäljning  387 1 500 387 1 500
ränteintäkter   78 2 453 1 026 3 152
summa intäkter från finansiella investeringar  150 963 409 086 151 911 409 738

räntekostnader   6 116 6 780 786 598
Förvaltningskostnader  1 387 1 119 1 387 1 119
Övriga finansiella kostnader  196 574 196 573
summa kostnader från finansiella investeringar  7 698 8 473 2 368 2 290

resultat från finansiella investeringar  143 265 400 613 149 543 407 448

resultat före bokslutsdispositioner och skatt  118 154 390 812 130 362 403 243

bokslutsdispositioner     
avsättning/återföring periodiseringsfond Not 12   5 812 6 400
koncernbidrag Not 13   14 150 9 333

skatt Not 14 1 068 6 415 66 5 145

minoritetens resultatandel  40 3  

Årets resultat  119 263 384 394 122 090 382 365
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baLaNsräkNINg (tkr)
balansräkningen redovisar den ekonomiska ställning per bokslutsdagen den 31 december.

 koncernen moderbolaget
  2013 2012 2013 2012
tillgÅngar
anläggningstillgångar     
immateriella anläggningstillgångar     
Varumärke  160   
summa immateriella anläggningstillgångar  160 - - -

materiella anläggningstillgångar     
byggnader och mark Not 7 595 388 509 473 406 608 330 145
Pågående ny, till och ombyggnad Not 8 6 768 13 153  1 310
Inventarier Not 6 23 743 26 392 13 419 14 454
summa materiella anläggningstillgångar  625 899 549 018 420 027 345 909

finansiella anläggningstillgångar     
aktier i dotterbolag Not 15   24 745 24 745
aktier i intressebolag Not 16 6 638 6 630 6 638 6 630
Långfristiga värdepappersinnehav Not 17 942 072 765 403 938 264 765 403
andelar i bostadsrätter Not 18 8 802 9 023 8 802 9 023
Långfristiga fordringar dotterbolag Not 19   27 580 28 180
andra långfristiga fordringar Not 20 5 783 6 349 5 783 6 349
summa finansiella anläggningstillgångar  963 295 787 406 1 011 811 840 330

summa anläggningstillgångar  1 589 353 1 336 424 1 431 838 1 186 239

omsättningstillgångar     

varulager m.m     
Varulager   2 725 2 489  

kortfristiga fordringar     
kundfordringar  7 394 9 374 897 2 181
Fordringar på dotterbolag Not 21   221 166
Fordringar på intressebolag  21   
skattefordringar  2 199 1 003 1 306 
Övriga fordringar  9 005 6 259 6 891 1 837
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not 22 26 881 23 550 24 994 24 359
  45 500 40 185 34 309 28 543

kortfristiga placeringar     
Övriga kortfristiga placeringar   2 808  

kassa och bank  45 077 164 193 40 706 152 249

summa omsättningstillgångar  93 302 209 675 75 015 180 792

summa tillgÅngar  1 682 655 1 546 100 1 506 853 1 367 031
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Forts. baLaNsräkNINg (tkr)
 koncernen moderbolaget
  2013 2012 2013 2012
eget kapital och skulDer
eget kapital Not 23    
ändamålsbestämda medel  279 473 279 473 279 473 279 473
bundna reserver  30 829 30 829  
Fria reserver/balanserat resultat  622 512 238 118 657 722 275 357
Årets resultat  119 263 384 394 122 090 382 365
summa eget kapital  1 052 077 932 815 1 059 285 937 195

minoritetens kapitalandel  417 457 - -

obeskattade reserver     
Periodiseringsfond Not 12   588 6 400
summa obeskattade reserver    588 6 400

avsättningar     
avsatt till pensioner Not 24 12 559 12 135 12 559 12 135
Uppskjuten skatt  406 1 685  
summa avsättningar  12 965 13 820 12 559 12 135

långfristiga skulder     
Inteckningslån Not 25 470 000 470 000 290 000 290 000
summa långfristiga skulder  470 000 470 000 290 000 290 000

kortfristiga skulder     
Leverantörsskulder  27 256 36 940 21 150 25 496
Checkräkningskredit (avtalad kredit 70 milj kr (70 milj kr)) 41 116 16 576 28 190 16 576
skulder till dotterbolag Not 26   23 394 9 650
skulder till intressebolag Not 27 18 848 17 902 18 848 17 902
skatteskulder   5 291  5 291
Övriga skulder  24 937 23 159 22 998 21 135
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 28 35 041 29 141 29 841 25 251
summa kortfristiga skulder  147 197 129 009 144 421 121 302

summa eget kapital och skulDer  1 682 655 1 546 100 1 506 853 1 367 031

ställda panter     
Fastighetsinteckningar  184 431 184 431 125 648 125 648
Företagsinteckningar  4 000 4 000  

ansvarsförbindelser     
borgensåtagande    180 225 180 225
tCo borgensring (176 814 st x 500 kr)  88 407 88 639 88 407 88 639
konfliktfond sFHL  7 510 7 500 7 510 7 500
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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.

 koncernen moderbolaget
  2013 2012 2013 2012
Den löpande verksamheten     
rörelseresultat före finansiella poster  107 975 380 668 19 180 4 205
avskrivningar  14 755 18 668 10 136 12 336
Övriga ej likviditetspåverkande poster  132 627 378 119 343 9 523
  -9 897 21 217 -8 701 17 654

Erhållen ränta  78 2 453 1 026 3 152
Erhållna utdelningar  11 150 13 183 12 532 13 183
Erlagd ränta  7 698 8 474 2 368 2 290
betald skatt  6 830 1 434 6 531 655
  -13 197 26 945 -4 042 31 044

Ökning/minskning varulager  236 85  
Ökning/minskning kundfordringar  1 980 3 441 1 284 1 909
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar  6 097 3 164 5 744 3 839
Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder  9 684 50 878 4 346 38 132
Ökning/minskning leverantörsskulder  33 162 18 976 32 756 17 466
kassaflöde från den löpande verksamheten  5 928 1 563 19 908 16 126

investeringsverksamheten    
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar  200   
Investeringar i materiella anläggningstillgångar  95 610 16 808 88 212 3 433
sålda materiella anläggningstillgångar  4 112 92 823 4 047 92 025
Investeringar i dotterbolag   1 728  50
Investeringar i intressebolag  8  8 
sålda dotterbolag  132 953 390 468 132 953 390 518
Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar  342 230 381 755 341 238 381 766
avyttring/amortering av övriga finansiella anläggningstillgångar 175 939 17 442 175 157 17 995
Ökning/minskning kortfristiga finansiella placeringar   47  
kassaflöde från investeringsverksamheten  -125 044 100 395 -117 301 115 289

finansieringsverksamheten    
Erhållet/lämnat koncernbidrag    14 150 9 333
Upptagande av lån   20 000  
kassaflöde från finansieringsverksamheten  - 20 000 -14 150 -9 333

Årets kassaflöde  -119 116 121 958 -111 543 122 082

Likvida medel vid årets början  164 193 42 235 152 249 30 167
Likvida medel vid årets slut  45 077 164 193 40 706 152 249

förändring av likvida medel  -119 116 121 958 -111 543 122 082
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allmänna reDovisningsprinciper
Förbundets redovisnings och värderingsprinciper över
ensstämmer med årsredovisningslagen och Bokförings
nämndens allmänna råd för ideella föreningar. 

koncernreDovisning
I koncernredovisningen ingår dotterbolag där förbun
det direkt eller indirekt innehar mer än 50 procent 
av rösterna eller på annat sätt har ett bestämmande 
inflytande.

Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmeto
den, vilket innebär att dotterbolagens egna kapital vid 
förvärvet, fastställt som skillnaden mellan tillgångarnas 
och skuldernas verkliga värden, elimineras i sin helhet. 
I koncernens egna kapital ingår härigenom endast den 
del av dotterbolagens egna kapital som tillkommit efter 
förvärvet.

Internvinster inom koncernen elimineras i sin helhet.

I koncernens resultaträkning redovisas minoritetens 
andel i årets resultat. Minoritetens andel i dotterbolags 
kapital redovisas i separat post i koncernens balansräk
ning.

I moderbolagets bokslut redovisas andelar i dotterbolag 
till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella ned
skrivningar. Som utdelning från dotterbolag redovisas 
endast erhållen utdelning av vinstmedel som intjänats 
efter förvärvet.

intressebolagsreDovisning
Som intressebolag betraktas de bolag som inte är  
dotterbolag men där förbundet direkt eller indirekt 
innehar minst 20 procent av rösterna för samtliga  
andelar eller på annat sätt har ett betydande inflytande.

I moderbolagets och koncernens bokslut redovisas an
delar i intressebolag till anskaffningsvärde med avdrag 
för eventuella nedskrivningar. Som intäkt från intresse
bolag redovisas endast erhållen utdelning 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 tillämpning av 
gällande inkomstskatt. Latent skatt hänförlig till årets 
bokslutsdispositioner ingår i koncernens skattekostnad. 
Resterande del av årets bokslutsdispositioner ingår 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 kontors och 
konferenslokaler och motsvarande intäkt har redovisats 
i fastighetsförvaltningen. 

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 rän
teplaceringar som är avsedda för långsiktigt innehav 
redovisas till anskaffningsvärde. Har värdepappersport
följen på balansdagen ett lägre marknadsvärde än det 
bokförda värdet skrivs värdepappersportföljen ned till 
detta lägre värde om det kan antas att värdenedgången 
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 juste
ringar avseende tidigare års aktuella skatt. Skatteskul
der/fordringar värderas till vad som enligt förbundets 
bedömning skall erläggas till eller erhållas från Skatte
verket.

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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 koncernen moderbolaget
  2013 2012 2013 2012
not 1 erhållna bidrag
 Internationellt bistånd 6 606 7 132 6 606 7 132
 Övriga bidrag 100 507 100 507
 

 summa 6 706 7 639 6 706 7 639

not 2 utbetalda anslag till avdelningar samt avgifter  
 och bidrag till andra organisationer
 anslag till avdelningar 73 086 73 810 73 086 73 810
 avgifter till organisationer  
 (tCo, EI, Etuce, tam, NLs mfl) 23 186 23 837 23 186 23 837
 Övriga bidrag (internationellt  
 utvecklingssamarbete) 10 197 10 067 10 197 10 067
 

 summa 106 469 107 714 106 469 107 714

not 3 fastighetsförvaltningens resultat
 Lärarförbundet äger 12 fastigheter som en del i  
 förbundets förmögenhetsplacering. Fastighets
 beståndet består av både kommersiella fastig
 heter och bostadsfastigheter.
 För att erhålla en rättvisande bild av såväl den 
 fackliga verksamheten som fastighets
 förvaltningen debiteras intern hyra för den del 
 av kanslifastigheten som används i den fackliga 
 verksamheten. även utnyttjandet av konferens
 lokaler behandlas på detta sätt.    
 
 den internt debiterade hyrans andel av de 
 totala hyresintäkterna 19 414 19 414 19 414 19 414

not 4 arvode och kostnadsersättningar till revisorer
 grant thornton sweden ab
 revisionsuppdrag 45 45  
 andra uppdrag      

 sEt revisionsbyrå ab
 revisionsuppdrag 95 94  
 andra uppdrag 39 20  

 PwC
 revisionsuppdrag 800 862 675 714
 andra uppdrag 144 2 496 144 2 496
 

 summa 1 123 3 517 819 3 210

not 5 personal
 Löner och andra ersättningar:
 styrelse, förbundsordförande och 
 verkställande direktör 5 958 5 830 4 415 4 384
 Övriga anställda 148 662 143 421 134 373 129 804
 varav facklig verksamhet   132 247 127 063
 varav fastighetsförvaltning   2 126 2 741
 totalt löner och ersättningar 154 620 149 251 138 788 134 188

 sociala kostnader:
 styrelse, förbundsordförande och 
 verkställande direktör 2 755 2 821 2 755 2 821
 Övriga anställda 78 917 82 761 70 803 74 393
 varav facklig verksamhet   70 093 73 560
 varav fastighetsförvaltning   710 833

Not 5 forts. nästa sida
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 koncernen moderbolaget
  2013 2012 2013 2012
forts. Not 5

 Varav pensionskostnader:
 styrelse, förbundsordförande och 
 verkställande direktör 1 754 1 710 1 153 1 201
 Övriga anställda 25 763 27 903 23 836 25 639

 Övriga personalkostnader 9 184 7 122 7 702 6 173
 

 summa personalkostnader 245 476 241 955 220 048 217 575

 antalet anställda
 kvinnor 197 205 173 180
 män 97 96 91 89
 

 totalt 294 301 264 269

 styrelse och ledande befattningshavare,
  koncernen 2013 2012
  antal var av var av antal var av var av
   män kvinnor  män kvinnor
 styrelseledamöter 37 49% 51% 38 47% 53%
 Verkställande direktör och andra ledande 
 befattningshavare 13 54% 46% 15 67% 33%

 styrelse och ledande befattningshavare, 
 moDerföretaget 2013 2012
  antal var av var av antal var av var av
   män kvinnor  män kvinnor
 styrelseledamöter 17 29% 71% 17 29% 71%
 Verkställande direktör och andra  
 ledande befattningshavare 8 62% 38% 10 50% 50%

 koncernen moderbolaget
  2013 2012 2013 2012
not 6 inventarier 
 Ingående anskaffningsvärde 100 050 98 978 53 441 51 682
 Inköp under året 1 645 2 160 761 1 759
 Försäljning/utrangering under året 591 1 088  
 

 utgående ackumulerade anskaffningsvärden 101 104 100 050 54 202 53 441

 Ingående avskrivningar 81 995 76 841 47 324 44 041
 Försäljning/utrangering under året 543 384  
 Årets avskrivningar 4 444 5 538 1 996 3 283
 (varav Fastighetsförvaltning)   (582) (  975)
 

 utgående ackumulerade avskrivningar -85 896 -81 995 -49 320 -47 324

 utgående bokfört värde 15 208 18 055 4 882 6 117

 konst*
 Ingående anskaffningsvärde 8 337 8 337 8 337 8 337
 Inköp under året 200  200 
 

 utgående anskaffningsvärde 8 537 8 337 8 537 8 337

 totalt bokfört värde inventarier 23 743 26 392 13 419 14 454

 *) konsten räknas till materiella anläggningstillgångar men till skillnad mot inventarier sker ingen 
  avskrivning då konst sällan utsätts för någon reell värdeminskning. 
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 koncernen moderbolaget
  2013 2012 2013 2012
not 7 byggnader och mark
 Ingående anskaffningsvärde 619 699 765 212 451 461 597 936
 Försäljning/utrangering under året 5 700 147 036 5 700 147 036
 Inköp 87 798 3 979 87 259 561
 omklassificeringar 11 044 2 456  
 

 utgående ackumulerade anskaffningsvärden 712 841 619 699 533 020 451 461

 Ingående avskrivningar 157 992 190 468 121 316 156 378
 Årets avskrivningar 9 949 11 639 8 140 9 053
 Försäljning/utrangering under året 3 044 44 115 3 044 44 115
 

 utgående ackumulerade avskrivningar -164 897 -157 992 -126 412 -121 316

 Ingående uppskrivningar 47 766 48 088  
 Årets uppskrivningar    
 Årets avskrivningar på uppskrivet belopp 322 322  
 

 utgående ackumulerade uppskrivningar 47 444 47 766 - -

 utgående bokfört värde  595 388 509 473 406 608 330 145

 taxeringsvärden på fastigheter i sverige 936 222 761 409 806 917 588 663
 Varav mark 362 369 288 689 309 479 258 050

not 8 pågående ny-, till- och ombyggnad
 Ingående balans 13 153 3 370 1 310 1 177
 Under året nedlagda kostnader 5 969 10 763  1 113
 Under året gjorda omfördelningar 12 354 980 1 310 980
 

 utgående balans 6 768 13 153 - 1 310

not 9 resultat från värdepapper
 Utdelningar värdepapper 11 025 12 512 11 025 12 465
 realisationsresultat vid försäljningar 4 497 1 435 4 497 1 435
 Erhållna rabattandelar 1 382 593 1 382 593
 Återförd nedskrivning 1 290  1 290 
 

  18 194 14 540 18 194 14 493

not 10 resultat från intressebolag
 Utdelning från svenska Lärarförsäkringar ab 125 125 125 125

not 11 resultat från andelar i dotterbolag
 realisationsvinst vid försäljningar 132 953 390 468 132 953 390 468
 

 summa  132 953 390 468 132 953 390 468

not 12 periodiseringsfond
 Periodiseringsfond taxering 2013   588 6 400
 

 summa - - 588 6 400

 förändring av periodiseringsfond   -5 812 6 400

not 13 koncernbidrag
 Lämnat koncernbidrag, Förvaltnings ab Foresta   8 500 7 000
 Lämnat koncernbidrag, Lärarfortbildning ab   2 800 2 800
 Lämnat koncernbidrag, Ledarinstitutet i sverige ab   2 850 
 Erhållet koncernbidrag, Lärartidningar Produktion ab    467
 

  - - -14 150 -9 333
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 koncernen moderbolaget
  2013 2012 2013 2012
not 14 skatter
 Uppskjuten skatt 1 279 1 250  
 aktuell skatt 277 5 165  5 145
 skatt hänförlig till tidigare taxering 66  66 
 

 summa 1 068 -6 415 66 -5 145

not 15 aktier i dotterbolag
  ägarandel antal aktier
 Lärarfortbildning 
 Lärarförbundet ab, 
 5563400026, stockholm 100,00% 5 000   500 500

 Lärartidningar Produktion 
 i stockholm ab, 
 5566747761, stockholm 100,00% 6 000   600 600

 Förvaltnings ab Foresta, 
 5560615501, 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 50
 Försäljning under året   50 50
 

 utgående anskaffningsvärde   24 745 24 745

not 16 aktier i intressebolag      
  ägarandel antal aktier
 svenska  
 Lärarförsäkringar ab, 
 5564319332, stockholm 50,00% 12 500 6 600 6 600 6 600 6 600

 skolforum Yrkesutveckling 
 sverige ab, 5566364260, 
 stockholm 30,00% 300 38 30 38 30
 anskaffningsvärde/bokfört värde i intressebolag 6 638 6 630 6 638 6 630

 Ingående anskaffningsvärde 6 630 6 630 6 630 6 630
 Inköp under året 8  8 
 Försäljning under året    
 

 utgående anskaffningsvärde 6 638 6 630 6 638 6 630
     
     
 
not 17 långfristiga värdepappersinnehav
 Lärarförbundet äger värdepapper som förvaltas 
 på uppdrag av tre externa förvaltare, dnb Nor, 
 swedbank och sEb. 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 765 404 402 527 765 404 402 527
 Förvärv 342 230 377 337 341 230 377 337
 Försäljningar 168 370 14 460 168 370 14 460
 omklassificering 2 808   
 

 utgående ackumulerat anskaffningsvärde 942 072 765 404 938 264 765 404

 marknadsvärde 1 084 998 825 711 1 080 810 825 711
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 koncernen moderbolaget
  2013 2012 2013 2012
not 18 andelar i bostadsrätter
 Lärarförbundet äger åtta bostadsrätter –
 en i Åre, fem i stockholm och en på gran Canaria.
 bostadsrätten i Åre nyttjas av säsongsanställd 
 personal på hotell Fjällgården. bostadsrätterna 
 i stockholm används som övernattnings
 lägenheter för förbundsstyrelseledamöter och 
 långpendlande anställd medan bostadsrätten på
 gran Canaria är ute till försäljning.

 Ingående anskaffningsvärde 11 044 11 044 11 044 11 044
 Justering tidigare avyttring 731   731 
 Försäljningar 1 511   1 511  
 

 utgående ackumulerade anskaffningsvärden 8 802 11 044 8 802 11 044

 Ingående nedskrivningar 2 021 2 021 2 021 2 021
 Återförda nedskrivningar 2 021   2 021  
 

 utgående ackumulerade nedskrivningar - -2 021 - -2 021

 utgående bokfört värde 8 802 9 023 8 802 9 023

 En lägenhet på gran Canaria har sålts under året. 
 Försäljningsvärdet blev 1 125 000 kr och med 
 bokfört värde 1 511 653 kr uppstod en realisations
 förlust på 386 653 kr.

not 19 långfristiga fordringar dotterbolag
 Ingående bokfört värde   28 180 28 780
 amorteringar   600 600
 

 utgående bokfört värde - - 27 580 28 180

not 20 andra långfristiga fordringar
 Ingående bokfört värde 6 349 1 919 6 349 1 919
 amorteringar 566   566  
 tillkommande fordringar  4 430  4 430
 

 utgående bokfört värde 5 783 6 349 5 783 6 349

not 21 fordringar på dotterbolag
 Lärartidningar Produktion ab   221 166
 

 summa - - 221 166

not 22 förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
 medlemsavgifter 15 270 15 779 15 270 15 779
 Förutbetalda hyror 1 657 721 859 721
 Övriga poster 9 954 7 050 8 865 7 859
 

 summa 26 881 23 550 24 994 24 359
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 koncernen moderbolaget
  2013 2012 2013 2012
not 23 eget kapital
 ändamålsbestämda medel
 bokfört värde vid årets ingång 279 473 279 473 279 473 279 473
 Ianspråktagna/reserverade medel    

 bokfört värde vid årets utgång 279 473 279 473 279 473 279 473

 Övriga bundna reserver
 bokfört värde vid årets ingång 30 829 32 550  
 Förskjutning mellan bundet och fritt eget kapital  1 721  
 bokfört värde vid årets utgång 30 829 30 829  

 Fria reserver/balanserat resultat
 bokfört värde vid årets ingång 622 512 236 391 657 722 275 357
 Förskjutning mellan bundet och fritt eget kapital  1 727  
 Årets resultat 119 263 384 394 122 090 382 365
 

 bokfört värde vid årets utgång 741 775 622 512 779 812 657 722

 summa eget kapital 1 052 077 932 815 1 059 285 937 195

not 24 avsättningar
 Pensionsfond Lärarförbundets och 
 Lärartidningar Produktion ab:s anställda
 3,7% av den totala lönesumman avsätts till fonden. 

 Ingående bokfört värde 12 135 14 488 12 135 14 488
 avsättning 5 380 4 653 5 380 4 653
 betalning av pensionsåtaganden 4 956 7 006 4 956 7 006
 

 utgående bokfört värde 12 559 12 135 12 559 12 135

not 25 långfristiga skulder
 andel av långfristiga skulder som förfaller 
 senare än fem år från balansdagen 470 000 470 000 290 000 290 000

not 26 skulder till dotterbolag
 Lärarfortbildning ab   5 044 2 650
 Ledarinstitutet i sverige ab   2 850  
 ab Foresta   15 500 7 000
 

 summa - - 23 394 9 650

not 27 skulder till intressebolag
 svenska Lärarförsäkringar ab 18 848 17 902 18 848 17 902
 

 summa 18 848 17 902 18 848 17 902

not 28 upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
 Upplupen semesterlön 16 140 14 389 15 154 13 963
 Upplupna sociala avgifter 4 479 4 697 3 981 3 848
 Förutbetalda hyresintäkter 3 709 3 072 3 709 3 072
 Övriga poster 10 713 6 983 6 997 4 368
 

 summa 35 041 29 141 29 841 25 251
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interna uppdrag
Förbundsstyrelsen
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
tomas Selin,  
adj. Lärarförbundet student
agneta Cederbom,  
adj. Skolledarföreningen
annica Pettersson,  
personalrepresentant

revisorer
Ord: gunnar rundgren,  
anita mellberg
Supp: gunnel ahlgren,  
Lars-Erik Wickström
aukt: johan rönnkvist, PwC

Valberedningen
bernt-Olof bengtsson,  
sammankallande
anita Ericsson
anna-Lena Lindekvist
birgitta Valham
gunilla norström
magdalena borgemo
monica Karlsson
Paula grönroos Persson
Peter Söderström

Skolledarföreningen
agneta Cederbom, ordförande
ann-Charlotte gavelin rydman,  
vice ordförande
ann-Charlotte Eriksson,  
förbundsstyrelsen
Carl-axel hallberg
Elisabeth Åhman
Eva Engström
Eva ulin
gabriella Ekström
ingegärd Salmose
Lars tanner
Olle Pettersson
torgny tjärnskog

Personförteckningar
Skolformsnämnder
Förskola
marie gummesson, jönköping, 
ordförande
anne Kultti, göteborg
Camilla norberg, hedemora
hanna ahnqvist, Stockholm
inger maurin, förbundsstyrelsen
jeanette Kennerfalk, Kalmar
Kent roslund, halmstad
Per Edberg, umeå
Veronica haraldsson, uppsala

Grund skola, Förskoleklass  
och Fritidshem
Peter Westergård, Kävlinge,  
ordförande
ann isaksson-Pelli, Luleå
annika Zetterström, uppsala
britt-marie Steinberger,  
Kristianstad
Elisabeth Karlsson, Stockholm
jennie Werner, Eskilstuna,  
t.o.m. maj 2013
joacim Wikström, göteborg,  
t.o.m. augusti 2013
Kent andersson, Kumla
Line isaksson, nässjö
malin jensen, Karlskoga
ninnie andersson, Luleå
Per hellström, förbundsstyrelsen

Gymnasieskola
Lena hansson, Vänersborg,  
ordförande
anna Lundkvist, Luleå
ann-Charlotte Eriksson,  
förbundsstyrelsen
Carina Larsson Ohlström, uppsala
Christina Olin-Scheller, Karlstad
Fredrik berg, Örebro
irene björcke, Lysekil
Katarina hasselström, Skövde
Peer hovden, Kungsbacka
Peter Olsson, göteborg
torbjörn Strömberg, Filipstad

Högskola
thorbjörn johansson, göteborg,  
ordförande
anna Karin Ståhle, Stockholm
anneli hippinen ahlgren, Stockholm
barbro berglund, Karlstad
Carl-Erik blomberg, malmö
Erik rentzhog, Värmlands län
Fanny jonsdottir, malmö
ingrid bardon, jönköping
marie Wall almquist,  
förbundsstyrelsen
Susanne thulin, Kristianstad

Musik- och Kulturskola
Petra hultenius, Stockholm,  
ordförande
andreas Wiik, arboga
bijan toghiani-rizi, Sundsvall
ing-britt glänneskog, göteborg
Lisa Clausson, malmö
marie Wall almquist,  
förbundsstyrelsen
thomas Öhrn, boden

Specialpedagogik
Christina Ekelund, göteborg,  
ordförande, t.o.m. september 2013
brita holmfrid, Luleå, ordförande, 
fr.o.m. oktober 2013
gunilla tjärnberg, Piteå
helen burman, hässleholm
helena ramund norén, uppsala
ingrid Schmiterlöw, tibro
mats norrstad, förbundsstyrelsen
tord Söderqvist,  
riksavdelningen SPSm
ulf Linderholm, jönköping

Vuxenutbildning
henrik tällberg, jönköping,  
ordförande
ann-Charlotte Eriksson,  
förbundsstyrelsen
Caroline runesdotter, göteborg
Claes Forsslöf, Stockholm
Eva börjeson, Landskrona
Eva Flemming, gotland
Lisbeth gustavsson, Kristianstad
malin berge-Kleber, mölndal

Ämnesråd
Bild och media
Wiola Sirland, gotland, ordförande
anders marner, umeå
Camilla Wu, göteborg
Eva Frank, förbundsstyrelsen
magnus törnqvist, Växjö
Stina Wikberg, umeå,  
fr.o.m. juni 2013

Drama, dans och teater
Kerstin Wendt-Larsson, göteborg, 
ordförande
birthe holm andersson, Stockholm
Charlotte Engel, Lund
gia Schager, gotland
inger maurin, förbundsstyrelsen
jens remfeldt, Örebro
märta Pastorek gripson, Vänersborg
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Flerspråkighet
anna-Karin hedenskog,  
malmö, ordförande
hanna altunkaynak, Örebro
hanna thelin, Lund
houria Karlsson, Karlstad
Kerstin mörk, Kalix
Lena Sjöqvist, Stockholm
maria rönn, förbundsstyrelsen

Fritidspedagogik
Ewy dahlin, jönköping, ordförande
bodil jullesson, Växjö
Cecilia Larsson, förbundsstyrelsen
göran Karlsson, Skurup
Kitt marteng, Stockholm
Line isaksson, nässjö
ulrika Engman, Säter
Åsa bäcklund, Kiruna

Hushållsvetenskap
Eva janson, borås, ordförande
anette Karlsson, jönköping
helena Åberg, göteborg
malin hellsten, Kumla,  
t.o.m. november 2013
mats norrstad, förbundsstyrelsen
Sandra Kristoffersson, Karlskoga
tuija jonsson, umeå

idrott och hälsa
roy andersson,  
arjeplog, ordförande
anne-marie andersson,  
Örnsköldsvik
Christer haglund, Forshaga
johan Slättberg, nässjö
johanna jaara-Åstrand,  
förbundsstyrelsen
margareta nordborg, Ljusdal

Lärarbibliotekarier
Christina green,  
munkedal, ordförande
barbro Oxstrand, göteborg
Elisabeth Ljungdahl, Stockholm
Katarina Wallman, Surahammar
Per hellström, förbundsstyrelsen

Matematik
håkan Cajander, halmstad,  
ordförande
anna Kindberg, uddevalla
håkan Lennerstad, Karlskrona
marina hägg, förbundsstyrelsen
Ola helenius, göteborg
Sandra Svahn, Växjö

Musik
håkan borg, Flen, ordförande
göran bergman, Skövde
johan Wallin, Växjö,  
fr.o.m. mars 2013
jonas nilsson, Växjö,  
t.o.m. mars 2013
marianne Eriksson, Luleå
marie Wall almquist,  
förbundsstyrelsen
Staffan Collmo, Stockholm

Naturvetenskap och teknik
maria hjelm, Söderköping,  
ordförande
hannah gustafsson, malmö
inga-britt Skogh, Stockholm
monika Sandberg, gislaved,  
fr.o.m. oktober 2013
Sandra Wahlström,  
förbundsstyrelsen
tomas Sverin, Skellefteå,  
fr.o.m. maj 2013

Slöjd
inger degerfält, Lund, ordförande
angelika molander,  
förbundsstyrelsen
anders Vestman, Skellefteå
Elisabet Lilljebjörn,  
Kristinehamn, t.o.m. mars 2013
jenny Victoria Frohagen,  
Stockholm, fr.o.m. februari 2013
Katja joulak, uppsala,  
fr.o.m. maj 2013
Peter hasselskog, göteborg

So-ämnen
Liselotte Sjöström Wallin, Ljusdal, 
ordförande
anna Karlefjärd, Karlstad
Emilia morghult, uppsala
johan törnroth, förbundsstyrelsen
Susanna Sjöstrand, malmö
Åsa johansson, mullsjö

Språk
anna Lundgren, uppsala,  
ordförande
adriana Sturesson, trelleborg
david berner, Värmdö
Eva Frank, förbundsstyrelsen
Louise Plobeck, uppsala
rosemary hollis, Stockholm 

Studie- och yrkesvägledning
ann-Kristin Steen, göteborg,  
ordförande
anders johansson,  
förbundsstyrelsen
annalena Svedberg Levin, Ljusdal
maria thysell, umeå
Pia Svensson, helsingborg
tony Löfmark, Sundsvall

Svenska
Karin jönsson, malmö, ordförande
anders johansson,  
förbundsstyrelsen
jennica Petré, Linköping
jennie Werner, Eskilstuna
Katarina Lindinger, umeå
mikael nordenfors, göteborg

Lärarförbundet  
Student
t.o.m. 1 december 2013
ordförande
tomas Selin

Vice ordförande
joakim broström

Styrelsen
julia appelblad
Stefan Karlsson
Susanna Stavling

Ledamöter
angelina Pena
anna Pallin
ann-Katrin hiljanen
Christian Ek-andersson
david hagstedt
Erik johansson
Frida hol
johanna dixelius
johanna Frykestam
julia granberg
Karin Flodström
Karolina Olofsson
magnus Fröberg, t.o.m. maj 2013
Paula Lundberg
Sara bergqvist
Sofia Klefborg

Suppleanter
andré Wikman
angela jonsson
anton håkansson
ann-Sofie bodström
Elaine rolfsson
Ellinor berggren Eriksson
Emma hoffmann
gustaf jansson bjurhammer
joakim broström
madelen högberg
moa rasmussen
rasmus abrahamsson
Sandra rydoff
Simon johansson
Susanna Stavling

Förbundsstyrelsen
inger maurin, ordinarie
johan törnroth, suppleant

Verksamhetsrevisorer
markus Lindgren
Sandra Kristoffersson
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Pensionärskommittén
marianne Stensson, uddevalla,  
ordförande
birgitta gleerup, Piteå
birgitta Wennerberg, Strängnäs
gunilla jägemalm, Partille
gunnar nordin, Storuman
Lennart johansson, Eskilstuna
Sandra Wahlström,  
förbundsstyrelsen
Sonja Svenle-Pettersson, Älmhult
Sören von Knorring, Falun
tommy Christell, Kävlinge
ulla-Liss Lofjell, Örebro

jämställdhets-  
och likabehandlingsrådet
Carita holmqvist, Kristianstad,  
ordförande
angelika molander,  
förbundsstyrelsen
Elisabet mossberg, göteborg
Eva-Lena Embretsen, Falun
jens Lindgren, Eskilstuna
nora tabbouche, umeå
Paula grönroos Persson, Örebro
robert Fahlgren, förbundsstyrelsen
tanja jokitalo, Stockholm
torbjörn messing, Västerås,  
t.o.m. november 2013

arbetsmiljörådet
Elisabet rödén, Östersund,  
ordförande
anna-mia nilsson,  
förbundsstyrelsen
gunilla norström, borlänge
Katarina bjerkeli, jönköping
Lars Ode, Karlstad
Lena ahlstedt, Stockholm
maria rönn, förbundsstyrelsen
monica Karlsson, mölndal
Staffan Skålberg, nässjö
teuvo Kallin, uddevalla
torgny tjärnskog, göteborg

Vetenskapliga rådet
anders arnqvist, Karlstad,  
ordförande
ann-Charlotte Eriksson,  
förbundsstyrelsen 
astrid Pettersson, Stockholm
dennis beach, göteborg
Eva alerby, Luleå
ingrid Pramling Samuelsson,  
göteborg
Karin rönnerman, göteborg
tomas Kroksmark, jönköping, 
t.o.m. april 2013
ulla runesson, göteborg

Lärarnas yrkesetiska råd
jesper rehn, ordförande
monica nylund
robert Fahlgren, förbundsstyrelsen
Susanne Linnér

avtalsdelegation almega – 
Tjänsteföretagen
anders Lätt, Luleå
ann-Charlotte Eriksson,  
förbundsstyrelsen
david Flato, nacka
henrik Carlsroth, nyköping
jaana tilles, Stockholm
Karolina nilsson, ronneby
Kristina Lans, Sollentuna
roger hante, göteborg

avtalsdelegation  
arbetsgivarverket
Christina högström, Stockholm
helle rönneke, riksavdelningen 
SPSm
inger maurin, förbundsstyrelsen
Kelle norberg, riksavdelningen SiS
marie holmberg, göteborg
Peter Persson, malmö

avtalsdelegation  
Folkbildningsförbundet
ann-Charlotte Eriksson,  
förbundsstyrelsen
berit hedlund, Stockholm
iris Löw, trollhättan
marita moberg, härryda
thomas Karlsson, göteborg

avtalsdelegation KFo
anneli hansdotter, Stockholm
inger maurin, förbundsstyrelsen
Kajsa Fröman, göteborg
margareta Lindström, Växjö
michael haglöf, Sandviken
Solveig tidblom, Sigtuna

avtalsdelegation KFS
t.o.m. 10 dec 2013
anders Lätt, Luleå
ann Stensson, jönköping
ann-Charlotte Eriksson,  
förbundsstyrelsen
Kristina Welin, Stockholm
Kurt Filipsson, täby
roger hante, göteborg

Fr.o.m. 11 dec 2013
andrea roy, borås
ann-Charlotte Eriksson,  
förbundsstyrelsen
daniel Larsson, göteborg
günter annby, göteborg
Kristina Welin, Stockholm

avtalsdelegation Kyrkan
ingela Sjögren, Ordförande Kmr
inger maurin, förbundsstyrelsen
Lennart Ericsson, Söderhamn
maria Karlixtus, Stockholm
nils-gunnar Karlson, Eksjö
Per gunnar Petersson, Älmhult
ulf bernhardsson, Kristianstad
yvonne Klarström, Stockholm

avtalsdelegation Lernia
ann-Charlotte Eriksson,  
förbundsstyrelsen
anna E V Sköld,  
riksavdelningen Lernia
inge Lindroth,  
riksavdelningen Lernia
Kjell andersson,  
riksavdelningen Lernia
Kjell Widen, riksavdelningen Lernia
Per Svärdh, riksavdelningen Lernia
Sebastian Soldevall,  
riksavdelningen Lernia
Sonny andersson-rask,  
riksavdelningen Lernia

Stiftelsen Sveriges allmänna 
folkskollärarförening, SaF
ordinarie
Solweig Eklund, Västerås,  
ordförande
roger bodin, Vallentuna,  
vice ordförande
ann-Charlotte Eriksson,  
förbundsstyrelsen
ann-Charlotte nordbjörk,  
hässleholm
ulf Larsson-Li, Stockholm

Suppleanter
Elisabeth nihlfors, Stockholm
inger maurin, förbundsstyrelsen

Lärarfortbildning
Styrelse
ann-Charlotte Eriksson,  
ordförande
Sören holm
anita mellberg, lekmannarevisor

Årsstämma
inger maurin

Svenska  
Lärarförsäkringar aB
Styrelse
Lars Erik Klason, ordförande
ann-Charlotte Eriksson
Sören holm

Årsstämma
inger maurin
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Svenska Lärarfonder
Styrelse
Sören holm

Placeringsråd
Eva isaksson
inger maurin
Katarina Lindinger
Sören holm

Förvaltnings aB Foresta
Styrelse
jan Perers, ordförande
inger maurin
Sören holm, suppleant
gunnar rundgren, lekmannarevisor

Årsstämma
ann-Charlotte Eriksson

Lärartidningar Produktion aB
Styrelse
Sören holm, ordförande
angelika molander
mats norrstad
gunnar rundgren, lekmannarevisor

Årsstämma
inger maurin

externa uppdrag
TCo
Styrelse
Eva-Lis Sirén
ann-Charlotte Eriksson, suppleant
Sixten Frixon, 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, t.o.m. juni 2013
ingrid Lindgren andrén, 
fr.o.m. juli 2013

Förbundsområdesstyrelse oFr/S
Eva-Lis Sirén
mathias Åström, suppleant

oFr Fastighets aBs styrelse
Sören holm

Beredskapsdelegation för  
pensions- och försäkringsfrågor 
(kommunala sektorn)
annica Pettersson
Fredrik mandelin, t.o.m. juni 2013

Beredskapsdelegation för  
pensions- och försäkringsfrågor 
(statliga sektorn)
annica Pettersson
Fredrik mandelin, t.o.m. juni 2013

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 
arbetsmiljöråd
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 arbetsgivar-
organisation
Kollektivavtalstiftelsen 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
angelika molander
ingela Zetterberg
marie Wall almquist
mats norrstad
Per hellström
marina hägg, suppleant
robert Fahlgren, 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
Sixten Frixon
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
helen Lindstrand, suppleant,  
t.o.m. juni 2013
Sixten Frixon, suppleant,  
fr.o.m. juli 2013

arbetsutskott
Sören holm

Yngve Lindbergs minnesfond 
(Guldäpplet)
jury
robert Fahlgren

Lärarutbildnings konventet
jonas arnell

Nationella  
skolbiblioteksgruppen
Christina green

referensgrupp till  
Socialförsäkrings utredningen
anders Eklund
johan Ernestam

Trafikskadenämnden
annika Engström, lekmannaleda-
mot (tCO-mandat)

internationella 
organisationer
Nordiska Lärarorganisationers 
Samråd (NLS)
Styrelse
Eva-Lis Sirén 
ann-Charlotte Eriksson
inger maurin
jörgen Lindholm, t.o.m. juni 2013
Paula Engwall, fr.o.m. juli 2013
Sören holm

Sektorer
Förskola och fritidshem
anna tornberg
inger maurin

grundskola
ann-Christin Larsson
Per hellström

gymnasie- och yrkesutbildning
anders johansson
ann-Charlotte Eriksson

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

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
anna tornberg
ann-Christin Larsson

Europeiska Fackliga Sam-
organisationens utbildnings-
kommitté (EFSu)  
European Trade union Com-
mittee for Education (ETuCE)
Styrelse
Paula Engwall, vice ordförande

Sociala dialogkommittén inom 
utbildningssektorn
mathias Åström, ledamot

Lo-TCo Biståndsnämnd
Paula Engwall, styrelseledamot
martin Carlstedt, representant i 
verksamhetsrådet

Nordisk kommitté för han-
delsundervisning (NKH)
Katarina hasselström

Nordiskt samråd för bild-
lärare, international Society  
for Education through art  
(iNSEa)
magnus thörnqvist
Wiola Sirland

Nordisk Slöjd- och  
Textillärarförbund (NST)
inger degerfält
Peter hasselskog

Nordisk skolbiblioteksförening
Christina green

international Drama, Theatre 
and Education association 
(iDEa)
Charlotte Engel-Sandstedt

international Society for Music 
Education (iSME) och Nord-
isk union för musikutbildare 
(NuMu)
andreas Wiik
håkan borg
marie Wall almquist

international Federation of 
Home Economics (iFHE)
Eva janson
helena Åberg

Nordiska Folkhög skolerådet 
(NFr)
ingela Zetterberg

Nordiska förbundet för  
specialpedagogik
mats norrstad
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stoCkHoLm dEN 15 maJ 2014

EvaLis sirén annCharlotte Eriksson Inger maurin

robert Fahlgren Eva Frank marina Hägg

maria rönn Per Hellström Johan törnroth

Johanna Jaara Åstrand anders Johansson Cecilia Larsson

angelika molander annamia Nilsson mats Norrstad

sandra Wahlström marie Wall almquist

Vår revisionsberättelse har lämnats den 2 juni 2014

 gunnar rundgren anita mellberg Johan rönnkvist
   auktoriserad revisor
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medlemsservice: 0770-33 03 03     box 122 29, 102 26 stockholm     lararforbundet.se


