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Med vinden i ryggen och många bra politiska sats-
ningar på gång blev vi först ut i avtalsrörelsen. Vi 
förlängde det kommunala avtalet och förstärkte det 
med skrivningar om fortsatt uppvärdering av lära-
ryrket. I avtalet kom vi också överens om att parter-
na skulle ta hand om och komplettera de nationella 
satsningar som görs, vilket blir oerhört viktigt för att 
de ska få effekt i lärares vardag. Vi tecknade ett på 
flera sätt unikt avtal som sätter press på både arbets-
givare och oss själva. 

Stora politiska händelser och tecknande av avtal låg 
givetvis i fokus för mig som ordförande. Ett annat 
viktigt arbete var det som ledamot i Skolkommis-
sionen, vilket fortsätter under 2016. Jag har även fått 
förmånen att vara en del av Lärarförbundets viktiga 
internationella arbete, då jag i samband med världs-
lärarfacket Education Internationals kongress blev 
invald i styrelsen.

2015 blev året då migrations- och integrationsfrågor-
na svepte in i samhällsdebatten. För skolans del blir 
utmaningarna stora när många nyanlända elever 
ska få sin rätt till skolgång tillgodosedd, samtidigt 
som det saknas lärare och arbetsbelastningen är 
hög. Skolans roll i integrationen är och kommer 
även framöver vara en mycket viktig samhällsfråga.

I takt med att migrations- och integrationsfrågorna 
tog mer plats ökade spänningarna i samhället. Ett 
mycket tragiskt exempel på det är skolattentatet i 
Trollhättan, där en ung man dödade en elev, en lä-
rare och en elevassistent. Det var en fasansfull hän-
delse som knappast lämnade någon lärare oberörd. 
Attacken medförde ett ökat fokus på säkerheten i 
skolan och visade på behovet av att fortsätta jobba 
mot hat och rasism. 

Det kommande året blir den stora utmaningen att 
fortsätta uppvärderingen av läraryrket och samtidigt 
rusta skolan så att alla elever, oavsett bakgrund, får 
den skola de behöver och har rätt till.

På styrelsens uppdrag överlämnar jag verksamhets-
berättelse och årsredovisning för 2015.

A llt börjar med en bra lärare – det är utgångs-
punkten för oss i Lärarförbundet. När vi 
lärare får samarbeta och kan fokusera på 

barns och elevers lärande – det är då magi uppstår. 
Barn växer upp till kloka, välutbildade, demokratiska 
samhällsmedborgare som kan ge tusenfalt tillbaka. 
Att vara lärare är utan tvekan världens viktigaste 
yrke.

När vi jobbar tillsammans är vi lärare som bäst, och 
när vi håller ihop är vi starkast gentemot arbetsgi-
vare, politiker och samhällsaktörer. Vi vet vad som 
gynnar barns och elevers lärande. Därför är Lärar-
förbundets vision att ena hela lärarprofessionen. Vi 
vill att lärarna ska leda utvecklingen av undervis-
ningen och själva äga läraryrkets framtid.

För att ena professionen och göra läraryrket till ett 
drömyrke gav vi oss själva på kongressen 2014 i 
uppdrag att förnya vår organisation, öppna upp för 
engagemang och komma närmare medlemmarna. 
Det arbetet tog fart under parollen ”Lärarförbundet 
2025” där vi tillsammans arbetade med våra visioner 
för framtiden. Samtidigt genomförde vi flera struk-
turella förändringar för att skapa förutsättningar 
för en förnyad organisation, så som införandet av 
referensorgan och nytt valförfarande.

Regeringens löfte om en ”Nationell samling för lära-
ryrket” var ett prioriterat politiskt projekt med syfte 
att öka läraryrkets attraktivitet. Genom den nation- 
ella samlingen gav vårt mångåriga arbete för en stat-
lig lärarlönesatsning utdelning. Efter samtal mellan 
regering, SKL och lärarfack fattade riksdagen beslut 
om att satsa 3 miljarder kronor på höjda lärarlöner. 
Parallellt med dessa samtal fördes också samtal om 
andra satsningar för att öka läraryrkets attraktivitet, 
exempelvis kompetensutveckling, pedagogiskt ledar-
skap och minskad administration. 

Även i andra frågor fick vi utdelning för uthålligt 
och strävsamt arbete. Bland framgångarna finns 
bland annat satsningar på mindre grupper/klasser 
och fler anställda, tidiga insatser samt Skolforsk-
ningsinstitutets tillblivelse. Efter hårt motstånd från 
både Lärarförbundet och andra aktörer blev försla-
get om betyg i årskurs 4 en överenskommelse om 
försöksverksamhet, vilket var betydligt bättre än om 
det hade genomförts i hela skolsystemet. 

Uppvärderingen av läraryrket 
måste fortsätta

Johanna Jaara Åstrand
Förbundsordförande
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Nässjö visar vägen

L  ärarförbundets långsiktiga opinionsarbete  
under många år gav ett exceptionellt resultat 
2015 när det blev klart att regeringen skjuter 

till tre miljarder till lärarlönerna. Att ”allt börjar med 
en lärare” vet de flesta nu och opinionen för att höja 
lärarnas löner är bred. Det har blivit skördetid …

Men den insikt som nu nått nationell nivå är inte ny 
i Nässjö. Där förstod kommunledningen tidigt vilka 
fördelar ett samhälle får av att satsa på lärarna.  
Lärarförbundets avdelning har länge i all sin dialog 
med politiker och förvaltning betonat vikten av att 
fokusera på lärarlönerna. Och när politikerna ville 
göra kommunen mer attraktiv för att undvika den 
nedåtgående spiral som färre invånare leder till stod 
skolan och lärarna från början i centrum för visio-
nen. Opinionsarbetet hade fallit i god jord.

Lärare pendlar till Nässjö
Förvaltningen, politiker och lärarfacket träffades i 
samverkansgrupper för att komma överens om må-
len. Dialogen handlade inte bara om att höja lärar-
nas löner utan också om vikten av att arbeta för in-
tegration och om att skapa mötesplatser och en god 
lärandemiljö.

– Nässjö har fokuserat på lärarnas löner och förste-
lärare i flera år nu, säger Line Isaksson, tidigare ord-

förande i avdelningen i 
Nässjö 2015. Det har lett 
till att lärarbristen inte 
är särskilt påtaglig här. 
Lärare från närliggande 
kommuner väljer istäl-
let att pendla till Nässjö 
eftersom lönerna och 
karriär möjligheterna är  
bättre här. 

Som ett led i överenskommelsen har kommunen 
byggt fyra nya förskolor och en ny F-6-skola håller 
på att byggas. Ett par grundskolor och ett högstadi-
um har renoverats. Det innebär stora kostnader som 
kan röra upp protester. Men inte i Nässjö. Invånar-
na står bakom det hela trots att nästan hela investe-
ringsbudgeten för tre år har satsats på barn och ut-
bildning. 

Nässjö har under året tagit emot många nyanlända 
barn på flykt vilket har lett till att man fått revidera 
planerna.

– Nu gäller det att lyckas med att integrera de nyan-
lända barnen så att ansvaret sprids på fler skolor i 
kommunen, integration är ju en av de viktiga mål-
sättningarna i visionen, förklarar Line Isaksson.

Line Isaksson, tidigare ord- 
förande i Nässjö.

LÄRARES OCH SKOLLEDARES LÖNER ÖKAR MER ÄN ANDRAS
På alla arbetsplatser finns fungerande löneprocesser och en kontinuerlig dialog om löne-
sättningen. Lärarna använder löne- och medarbetarsamtalet till att påverka löneutvecklingen och stöttar 
varandra. Varje lärare och skolledare påverkar sin egen och andras löneutveckling och professionella 
utveckling som byte av tjänst eller arbetsuppgifter, eller karriärsteg. Skolans huvudmän tar ansvar för 
fungerade löneprocesser. Det totala löneutrymmet ökar kraftigt. Karriärtjänster och deras finansiering 
hanteras hållbart.
(I korthet ur Verksamhetsinriktningen 2015-2018).

MÅL
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Lärarförbundet ett 
sms till 15 000 fack-
liga ombud runt om 
i landet. Förutom 
överenskommelsen 
om lönerna kunde 
man berätta att par-
terna var eniga om 

att bland annat utveckla förstelärarreformen, skapa 
system för att integrera nyanlända lärare och elever 
samt minska lärarnas arbetsbelastning.

Mathias Åström menar att det viktigaste nu är att 
stärka yrkets attraktivitet och förutsättningarna för 
lärarna. 

– Vi har pratat länge om det allmänintresse som 
finns i att få bättre villkor för lärarna. Nu när all-
mänheten faktiskt kräver att lärarnas villkor ska  
stärkas, då vet vi att vi har lyckats nå fram.

En historisk avtalsrörelse

D et var under politikerveckan i Almedalen 
som beskedet kom: lärarfacken, arbets- 
givarna och regeringen ska arbeta tillsam-

mans i en nationell samling för att attrahera, behålla 
och utveckla en högkvalitativ lärarkår – och fokus 
ligger på höjda lärarlöner. 

Staten sköt till extra 3 miljarder
Under höstens avtalsrörelse kom parterna därefter 
överens om att pengarna ska ge cirka 60 000 lära-
re i snitt 2 500 till 3 500 kronor mer i månaden ut-
ifrån ett antal kriterier: förmåga till samarbete som 
utvecklar organisationen, specialpedagogisk exper-
tis och särskilda examina, ansvar för att introducera 
nya lärare och mentorskap samt undervisning un-
der särskilt svåra villkor. Det är ett tvåårigt avtal som 
innebär att löneökningstakten behöver höjas rejält 
för att samhället ska få bukt med lärarbristen. 

– Det är en ödesfråga och det har huvudmännen 
förstått nu, säger Lärarförbundets förhandlingschef 
Mathias Åström.

När överenskommelsen inom det kommunala  
avtalsområdet blev klar i november skickade  

Det har nog aldrig tidigare  
hänt att staten faktiskt gått 
in och satsat så tydligt på en 
enda yrkesgrupp – pengar  
som ligger utöver avtals- 
rörelsen, säger Mathias 
Åström.

Alexander Köhn, ordförande i 
Partille.

Topp tre i Partille 

För sju år sedan satte avdelningen i Partille ett strategiskt mål om att deras medlems-
grupper skulle ligga topp tre i lönenivå i Göteborgsregionen. Idag har man nått dit i 
fråga om flera medlemsgrupper. Det har varit ett långsiktigt arbete med kontakter både 
med tjänstemän och politiker då man nötte in budskapet: bra lärare ska ha bra betalt.

– Idag är Lärarförbundets idé politisk vilja i kommunen, säger Alexander Köhn, ord- 
förande i avdelningen. Han poängterar dock att det inte går att lägga sig till ro efter  
att målet är nått. Det går fort att tappa den ledande positionen. 

– Nu gäller det att hålla ställningarna. Och i fråga om arbetsmiljön finns mycket att 
göra.

Alexander Köhn berättar att de fick hitta andra vägar än endast lönerevisionen för att  
nå sitt mål. Det handlade till exempel om att spetsa in sig på olika grupper och kräva  
särskilda satsningar vilket i flera år ledde till ytterligare revisioner på hösten. Om hög- 
presterande inte fick den löneökning de borde få uppmärksammade avdelningen det.

– Det har tagit lång tid, egentligen för lång tid. Man kan säga att det finns en ”löneskuld”, från alla tidigare år då lönerna 
var lägre, resonerar Alexander Köhn, som vill uppmuntra andra avdelningar att sätta liknande mål.

– Ju bättre vi lyckas lokalt, desto bättre är det för oss alla.

Lärarförbundets verksamhetsberättelse 2015 • 9
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ANDELEN YRKESVERKSAMMA LÄRARE OCH SKOLLEDARE SOM ÄR  
MEDLEMMAR I LÄRARFÖRBUNDET ÖKAR
Lärarförbundet bidrar till nytta i vardagen för alla lärare och skolledare. Alla nya yrkesverk-
samma och studenter möter Lärarförbundet på arbetsplatsen, upplever värdet av medlemskapet och får 
frågan om medlemskap. Ombuden på arbetsplatserna spelar en viktig roll för att möta potentiella med-
lemmar. De som ännu inte valt Lärarförbundet nås kontinuerligt av vårt erbjudande. Avdelningsstyrelsen 
arbetar strategiskt för att rekrytera fler lärare och skolledare genom kontinuerliga och riktade rekryte-
ringsinsatser och genom ett rekryterande förhållningssätt i all verksamhet. Ombuden får stöd i sitt rekryte-
ringsarbete. Rekryteringen underlättas av att vi gör skillnad för olika medlemsgrupper utifrån deras behov 
samt genom att ständigt vara en röst för lärarna. 
(I korthet ur Verksamhetsinriktningen 2015-2018)

MÅL
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Övertygelsen är viktigast

K arlstads lokalavdelning har över 4 000 med-
lemmar och medlemsantalet har ökat stadigt 
de senaste två åren. Josefine Dedorsson är 

ordförande i avdelningen. Hon berättar att de stän-
digt är ute och värvar medlemmar, inte minst på lä-
rarutbildningen.

– Vi är där varje vecka och är oerhört framgångs- 
rika. Vi får med oss över 90 procent av alla lärar- 
studenter.

Hemligheten, tror hon, handlar om att våga sticka 
ut, inte be om ursäkt utan att våga ta ställning och 
vara personlig.

– Det syns direkt om du inte är ärlig. Den personliga 
övertygelsen är viktigast i all rekrytering. 

När Lärarförbundet utvärderade sin tidigare rekry-
teringssatsning blev det tydligt att det fattades en 
pusselbit. Det blir svårt att erbjuda medlemskap om 
den fackligt aktiva inte har formulerat för sig själv 
varför just hen vill ena professionen i en organisa-
tion. Därför blev 2015 startpunkten för en ny sats-
ning som ska få ombud och medlemmar att gå från 
ord till handling.

– Vi behövde formulera en gemensam berättelse 
kring varför vi vill ena professionen i en organisa-
tion, säger Pernilla Gren, ansvarig för satsningen 
som fått namnet Prio 2018 eftersom Lärarförbun-
dets nya verksamhetsperiod sträcker sig så långt. 

I satsningen ingår också att få igång ett samarbete 
med medlemsrekryterare och att stötta avdelningar-
nas ordförande att ha ett rekryterande ledarskap.

Sin egen berättelse
Vid en konferensen i oktober samlades styrelseaktiva 
i de 37 avdelningar som har geografisk spridning och 
stor rekryteringspotential, till exempel inflyttnings-
kommuner och storstäder. Deltagarna fick arbeta i 
grupper, lyssna in varandras argument och sätta ord 
på sitt engagemang. Berättelserna formulerades där-
efter i text, bild och film. Resultatet kommer att spri-
das ut till avdelningarna.

– Målet var att få ta del av varandras berättelser och 

få tid att själv formulera 
varför jag brinner för att 
ena professionen, säger 
Pernilla Gren och för-
tydligar: för att nå fram 
till en annan människ-
as hjärta måste man 
äga sin egen berättelse, 
annars blir den inte tro-
värdig.

Josefine Dedorsson håller med.

– Det gäller att arbeta med sig själv, hitta kärnan och 
ha med sig berättelsen i ryggraden – den kan aldrig 
bli för personlig.

Men Josefine Dedorsson, som också deltog på kon-
ferensen, tror att det ibland kan vara svårt att sätta 
sig ner och formulera den här berättelsen. Det griper 
djupt in i själva kärnan till varför man en gång valde 
lärarbanan. Och det räcker inte med ett enstaka tillfäl-
le vid en konferens.

– Vi försöker tänka in rekrytering i allt vi gör och har 
ett helt annat arbetssätt nu än tidigare i vår avdelning. 
Vi strävar efter att hela tiden visa vad vi står för, är 
utåtriktade och använder sociala medier aktivt.

Samtalet på arbetsplatsen viktigast
Grunden för arbetet är det rekryterande samtalet; 
det som sker mellan kollegorna ute på arbetsplats- 
erna. Endast i det sammanhanget blir budskapet  
legitimt och det är där presumtiva medlemmar vill 
möta Lärarförbundet. Då blir också ombudets roll 
mycket viktig.

– Vi försöker välja ombud som verkligen är engagera-
de, som hela tiden är på tå och vill prata med kolle-
gerna, berättar Josefine Dedorsson. Det är en viktig 
framgångsfaktor. 

Vilket budskap har då Josefine Dedorsson identifierat 
för sin egen del?

– Det är min fasta övertygelse att vi måste organisera 
alla lärare i en organisation. Bara då kan vi bli vi rik-
tigt starka i yrkes- och villkorsfrågor.

Josefine Deodorsson,  
ordförande i Karlstad.
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Gymnasiet
Ges ut av Lärarförbundet  |  Nr 1 FEBRUARI 2016

TIDNINGEN

För alla lärare 

på gymnasiet

Ny tidning!

 En på 
    tusenFokus SÄRSKILT STÖD sid 18–27

 Dramatiserad värdegrund 12  Mona Sahlin om extremism 16  När ryktet går 28 
Räkna med bygg 30  Forskning: Krångliga böcker 34  Elitsatsar framför skärmen 42

Kenneth Jansson är ensam specialpedagog 
på 1 179 elever. Men det kunde ha varit 
värre. En av tre gymnasie skolor har 
ingen anställd specialpedagog alls, visar 
Tidningen Gymnasiets granskning.

VÅRT ENGAGEMANG GÖR SKILLNAD I LÄRARES OCH SKOLLEDARES  
VARDAG
På varje arbetsplats driver Lärarförbundet relevanta frågor. Det kan handla om villkorsfrågor, yr-
kesfrågor eller den enskilde medlemmens arbetssituation. I detta arbete är ombuden lyhörda och involverande. 
De har förutsättningar och kunskap för att skapa inflytande på arbetsplatsen och för dialogen med chef/arbets-
givare. Lärarförbundet skapar möjligheter så att fler kan engagera sig på arbetsplatsen och göra insatser för 
lärarnas förutsättningar och yrkets utveckling.
Förnyelse och generationsväxling är avgörande för avdelningsstyrelsens utveckling. Vi bidrar till att fler enga-
gerar sig genom nytänkande i arbetssätt, metoder och arenor. Fackliga företrädare som samtidigt är yrkesverk-
samma fångar upp och driver aktuella frågor. Vi har hög närvaro på arbetsplatserna, bland annat genom att 
facklig tid fördelas på fler. 
(I korthet ur Verksamhetsinriktningen 2015-2018)

MÅL
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Kenneth Jansson är ensam specialpedagog 
på 1 179 elever. Men det kunde ha varit 
värre. En av tre gymnasie skolor har 
ingen anställd specialpedagog alls, visar 
Tidningen Gymnasiets granskning.

Eva Johansson, sekreterare i lokalavdelningen 
i Skellefteå, reagerade då en kollega en dag 
undrade varför gymnasielärarnas frågor inte 

kunde synas mer i Lärarförbundets tidningar. Hon 
kände sig inte sedd och undrade om Lärarförbundet 
verkligen var till för henne?

Den enda lärargrupp inom gymnasiet som Lärarför-
bundet vände sig till direkt var yrkeslärarna genom 
tidningen Yrke. Eva Johansson resonerade att om 
tidningen istället fick ett bredare innehåll skulle den 
tilltala fler lärargrupper i gymnasiet och göra Lärar-
förbundet mer attraktivt.

– Jag skrev en motion från vår avdelning till kon-
gressen 2014 om detta. Även många yrkeslärare un-
dervisar i allmänna ämnen och om tidningen vände 
sig till fler skulle det bli lättare att argumentera var-
för Lärarförbundet är till för alla gymnasielärare.

Liknande tankar hade grott även centralt i förbundet 
och både styrelsen och kongressen biföll motionen. 
Den rimmade väl med Lärarförbundets målsättning 
att göra skillnad i lärares vardag – även för den här 
viktiga målgruppen.

Redan våren 2015 startade man arbetet med det för-
sta numret av Tidningen Gymnasiet på Lärarförbun-
dets tidningsavdelning.

– Det här har varit en väldigt spännande process, 
berättar chefredaktör Gertrud Svensén. I en under-
sökning vi gjorde innan start bekräftades bilden av 
att många gymnasielärare vill läsa yrkesutvecklan-
de och identitetsstärkande innehåll – viktiga frågor 

En ny kanal för gymnasie- 
lärarnas yrkesfrågor

som berör alla oavsett 
inrikting. Gymnasielä-
rarna har mer som 
förenar än som skil-
jer dem åt, trots att det 
finns en så pass stor 
bredd bland dem.

Vill inspirera 
Tidningen vill lyfta in-
tressanta pedagogiska 
metoder och undervis-

ningsexempel, sådant som verkligen handlar om 
yrkesutveckling för den här gruppen. Men lärarnas 
villkor och debatten kring detta är förstås också vik-
tigt att belysa. 

– Vi var först med att avslöja att gymnasieministern 
var öppen för att införa ämnesbetyg i skolan istället 
för kursbetyg, berättar Gertrud Svensén som hopp-
as att lärarna ska bli inspirerade och få med sig nya 
tankar när de läser tidningen.

I dag går Tidningen Gymnasiet ut i 8 500 exemplar, 
varav ungefär hälften är de tidigare prenumeranter-
na på yrkeslärartidningen.

Eva Johansson i Skellefteå är nöjd.

– Det är så roligt. Tidningen har blivit riktigt bra. 
Det blir tydligt för gymnasielärarna att Lärarförbun-
det också är till för dem. Nu gäller det bara att göra 
tidningen mer känd. Jag ser fram emot att få ge den 
till min kollega som inte tyckte att Lärarförbundet 
lyfte hennes frågor tillräckligt mycket.

Eva Johansson, sekreterare i 
Skellefteå lokalavdelning.

Lärarförbundets tidningar lyfter både ämne och skolform

Lärarförbundet har en – i fackliga sammanhang – unik och ambitiös tidningsutgivning.  
Genom både ämnestidningar och skolformstidningar vill man stötta medlemmarna i utvecklingen  
av deras yrkesmässiga kompetens och ämneskunskaper. 

Tidningen Gymnasiet bevakar frågor för alla gymnasielärare och är en av skolformstidningarna.  
Den ersätter tidningen Yrke, som riktade sig till yrkeslärare, och kommer ut med sex nummer  
per år. Tidningen Gymnasiet skriver fördjupande reportage kring ett visst ämne eller yrkesnära  
reportage från klassrum runt om i landet. Tidningen bevakar också nyheter och aktuell forskning.
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Likvärdig och rättvis bedömning

De nationella proven ska stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning. De ger också ett underlag för att 
bedöma i vilken mån kunskapskraven uppfylls på skolnivå, på huvudmannanivå och på nationell nivå. 

Nationella prov genomförs i grundskolans årskurs 3, 6 och 9. I årskurs 6 är proven i matematik, svenska och engelska 
obligatoriska. 

Sedan 2015 är proven i samhälls- och naturorienterande ämnen frivilliga efter krav från bland annat Lärarförbundet.  
Lärarförbundet driver också frågan om att de nationella proven ska digitaliseras. Även detta skulle underlätta lärarnas 
hantering av proven och frågan är nu under utredning.

När de nationella proven i SO och NO i års-
kurs 6 blev obligatoriska 2013 såg Lärarför-
bundet snart att pressen blev allt större på 

medlemmarna. Det fördes diskussioner på social 
media om den kraftigt ökade arbetsbelastningen på 
grund av detta enda faktum. Vissa beskrev det som 
att de inte kunde andas när de nationella proven 
pågick. Anna Olskog i Umeå var lärare i 6:an 2013. 
Hon bekräftar bilden:

– Det blev helt ohållbart. Det fanns ingen chans 
att hinna med proven inom ramen för arbetstiden. 
Många rättade prov på sin fritid. Samtidigt skulle vi 
för första gången sätta betyg i sexan.

I synnerhet klasslärarna drabbades hårt. Anna 
Olskog och hennes kolleger fick inte gehör hos skol-
ledningen trots att de noggrant antecknade alla ex-
tra timmar och föreslog lösningar i form av vikarier, 
övertid och organisatoriska förändringar.

– Vi kände oss maktlösa. Arbetstiden ökade enormt 
och byråkratin var övermäktig. Och detta i en sedan 
tidigare ansträngd arbetssituation, berättar Anna 
Olskog.

Sverige utmärkte sig 
Lars Svensson, utredare på Lärarförbundet, jämförde 
situationen i Sverige med andra länder för att få un-
derlag till opinionsarbetet mot de utökade proven. 

– Det visade sig att Sverige hade nationella prov i 
grundskolan i en omfattning som översteg alla an-
dra länder vi jämförde med, berättar han.

En stor seger 
för Lärarförbundet

Lärarförbundet började 
mata media med un-
derlag. Det fanns både 
statistik och kvalitativa 
undersökningar som vi-
sade hur olämpligt det 
hela var, både för lära-
re och elever. Elevorga-
nisationer rapportera-
de att proven skapade 
stress hos eleverna. 

Anna Olskog berättar att undervisning blev lidande.

– Eleverna blev provtrötta, och vi skulle hålla alla bol-
lar i luften samtidigt: proven, undervisningen, bety-
gen och vara mentor för eleverna, det blev orimligt.

Men det fanns röster bland lärarna som såg positiva 
aspekter i de obligatoriska proven. Att rätta elever-
nas prov gemensamt och diskutera olika infallsvink-
lar i bedömningen innebar kompetensutveckling.

– Sambedömningen gav ett värdefullt kollegialt lä-
rande, men då det inte gick att planera in i arbetsti-
den och då ledningen inte vidtog åtgärder – då fung-
erar det inte, säger Anna Olskog.

Ett experiment som gick fel 
För Anna Olskog blev detta faktum en av orsaker-
na till att hon sökte sig till en annan skola och en ny 
tjänst. Idag är hon arbetsplatsombud för Lärarför-
bundet på Hedlundaskolan i Umeå. Efter att de obli-
gatoriska proven avskaffades ser ser hon en lättnad 
bland medlemmarna.

Anna Olskog, arbetsplatsom-
bud i Umeå.
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SKAPA HÅLLBARA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR LÄRARE OCH SKOLLEDARE
Alla lärare och skolledare, på varje arbetsplats, har en hållbar arbetssituation. Utifrån individuella 
förutsättningar och uppdrag prioriterar de arbetsuppgifter, utvecklar sin organisation och arbetar 
med systematiskt arbetsmiljöarbete. Gruppstorlekar och lärartäthet baseras på lärares och skolledares 
bedömningar. Undervisningens kvalitet prioriteras alltid högst bland arbetsuppgifterna. Skolans huvudmän 
garanterar pedagogisk utvecklingstid för ett utvecklande, kvalitetssäkrat och framgångsrikt lärararbete. 
Ett aktivt arbetsmiljöarbete inkluderar perspektiv från elever, lärare och skolledare. Nationella riktlinjer om 
gruppstorlekar i förskola och fritidshem samt om pedagogisk utvecklingstid stödjer lärande och utveckling. 
Reformer av skolan är välplanerade och finansierade för att inte öka arbetsbelastningen. 
(I korthet ur Verksamhetsinriktningen 2015-2018)

MÅL

– Lärarförbundet gjorde ett jättejobb i den här frå-
gan, konstaterar hon.

Lars Svensson menar att det hela snarast kan liknas 
vid ett experiment som gick fel. I debatten dominera-
de till en början utbildningsministerns vision av nöd-
vändigheten av proven och Lärarförbundet var den 
enda motstridiga rösten. Men det dröjde inte länge 
innan det vände.

– Vi fick hela opinionen med oss. Till och med skol-
verket ansåg att det hade blivit fel. Det var en stor 

seger då obligatoriet för proven avskaffades 2015. 
Vi fick gehör för alla Lärarförbundets krav i fråga 
om nationella prov. Det känns bra, konstaterar Lars 
Svensson.

Anna Olskog poängterar vikten av att inte slå sig till 
ro. Brist på planering är inte bara en arbetsmiljöfrå-
ga utan också en viktig avtalsfråga.

– Arbetsbelastningen är fortfarande hög, även utan 
de obligatoriska proven. Detta är något som ledning-
en måste prioritera.
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LÄRARES OCH SKOLLEDARES MAKT ÖVER SKOLAN OCH  
UNDERVISNINGENS UTVECKLING ÖKAR
Lärare och skolledare har makt över skolans och undervisningens utveckling och tar ansvar för 
en hög kvalitet. Lärare och skolledare skapar en arbetsorganisation som gynnar utveckling där arbetsupp-
gifter som stärker undervisningens kvalitet och elevernas lärande prioriteras. Skolans huvudmän stödjer 
och stärker det utvecklingsarbete som sker på skolnivå. De lyssnar på lärarna och skapar utrymme för deras 
utvecklingsarbete. Lärarnas  autonomi stärks och det professionella friutrymmet ökar. 
(I korthet ur Verksamhetsinriktningen 2015-2018)

MÅL

Bara känslan av att få bli upplyft och stärkt i 
sin yrkesroll – wow! utropar Johanna Wetter-
gren, arbetsplatsombud för Lärarförbundet 

på Prästgårdsskolan i Götene och en av deltagarna 
vid Lärarmötet i Götene 2015.

Det var en vårdag i april som lärare i fritidshem 
kom från hela Skaraborgs län, vissa ända från 
Uddevalla, till kommunhuset i  
Götene i Västergötland för att träffa kolleger vid det 
Lärarmöte som arrangerades på orten.

Lärarmötet riktade sig denna gång uteslutande till 
lärare i fritidshem. Intresset var stort. 40 deltagare 
diskuterade gemensamma problem och delade med 
sig av erfarenheter till varandra kring hur man bäst 
utvecklar kvalitén på fritidshem.

– Vi har varit svältfödda på tillfällen då vi kan träffas 
och diskutera på en professionell nivå, säger Johan-
na Wettergren. Hon berättar att intresset var större 
än antalet platser och alla som deltog var mycket en-
tusiastiska över möjligheten.

– Den nya läroplanen stod bland annat i fokus. Vi 
ville veta vad andra gjort för att omsätta den i prakti-
ken. Det handlade om att gemensamt förtydliga vårt 
uppdrag som lärare i fritidshem.

Efterlängtat tema 
2015 var första året som fritidspedagogernas särskilda 
frågor lyftes på Lärarmötet. Temat ”Undervisning och 
kvalitet på fritidshem” visade sig vara mycket upp-

Lärarmötet stärkte lärare  
i fritidshem

skattat och efterlängtat. 
556 lärare i fritidshem 
deltog i de olika regio-
nerna. Det är mer än 
hälften av alla som to-
talt deltog på Lärarmö-
tet under året – oavsett 
tema.

Lärarmötet bygger på en 
särskild samtalsteknik. 

Inledningsvis ser man på en film som behandlar te-
mat och grupperna får därefter stöd av en särskilt ut-
bildad samtalsledare som ställer frågor och driver dis-
kussionen vidare. Ett upplägg som engagerar.

– Vi pratade mycket om systematisk kvalitetsutveck-
ling, berättar Johanna Wettergren. Det skiljer sig 
mycket mellan kommunerna. Inte minst då det gäl-
ler planeringstid för lärare i fritidshem. 

Men man diskuterade även konkreta pedagogis-
ka frågor som hur man kan arbeta i fritidsverksam-
heten med de fem ”Big Five”-förmågor*, som läro-
planens mål kan sammanfattas i. 

– Det var oerhört värdefullt att få tips från andra. 
Tanken är att det vi fick med oss från Lärarmötet ska 
ut på arbetsplatserna och i arbetslagen. Ibland kan 
det vara svårt då kommunen bara tillåter en eller ett 
par lärare att delta. Men jag har haft kontakt via mail 
med andra som var med och vi försöker stötta varan-
dra att gå vidare, förklarar Johanna Wettergren.

Johanna Wettergen, arbets-
platsombud i Götene.

* Big five-förmågor: analysförmåga, 
kommunikativ förmåga, förmåga att 
hantera information, begreppslig för-
måga och metakognitiv förmåga.
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L ärarmötet 2015 tog också upp frågan om hur 
man ska skapa balans mellan uppdraget och 
arbetstiden. Allt fler lärare larmar om att  

arbetsuppgifterna inte ryms inom ramarna och att 
det är svårt att få gehör hos arbetsgivaren. Men det 
finns exempel där man genom systematisk plane-
ring har hittat en väg. 
 
Ginnie Taylor arbetar på Solhemsskolan i Spånga ut-
anför Stockholm och är arbetsplatsombud för Lärar-
förbundet. Hon berättar att lärarna och skolledning-
en inledde en dialog om arbetssituationen då många 
lärare upplevde att de helt enkelt inte hann med. 
 
– Det fanns en uppgivenhet hos många. Man visste 
inte vad man skulle göra åt sin arbetssituation.  
 
Första steget var att lärarna själva skulle identifie-
ra alla arbetsmoment de hade och konkret planera 
in dem i ett individuellt schema. Lärarna bedömde 
själva hur mycket tid de behövde för de olika upp-
gifterna och arbetstimmarna synliggjordes konkret, 

inklusive tid för förflytt-
ning mellan klassrum, 
planering med kolle-
ger, för- och efterarbe-
te, samtal med föräld-
rar, allt sånt som tar tid 
men ofta inte syns.   
 
Därefter planerade man 
tillsammans i dialog 
med ledningen. Mö-

tesfria veckor infördes, en ”tidsbank” möjliggjorde 
att flytta timmar från en vecka till en annan. Men-
torstimmar samlas ihop till heldagar som lärarna kan 
ägna sig åt samtal med eleverna istället för att pressa 
in på kvällstid. Ett upplägg som bygger på ett förtro-
ende mellan lärare och skolledning. 
 
– Det finns ett annat tänk nu och folk är mer taggade 
att planera sin verksamhet även om mycket arbete 
återstår, säger Ginnie Taylor.

Ginnie Taylor, arbetsplatsom-
bud i Stockholm.

Planering är en väg till  
balans 

Lärarmötet

Lärarförbundet erbjuder sedan 2012 medlemmar kompe-
tensutveckling i yrkesfrågor och fackliga frågor. Lärar- 
mötena bedrivs i regionerna med ett pedagogiskt koncept 
som utgår från diskussionsfilmer och samtalsledare.  
Under 2015 deltog 949 medlemmar i Lärarmötet.

Teman 2015: 

→ Undervisning och kvalitet på fritidshem:  
 Fritidspedagogernas situation.

→  Vi tar makten över vår yrkesvardag:  
 Om att skapa balans mellan uppdraget som lärare   
 och arbetstiden.

Lärarmötets filmer går att se på lararforbundet.se/ 
lararmotet

Lärarkvällarna 

Föreläsningsserie i regionerna.

Godhet som framgångsfaktor: Stefan Einhorn, författare 
och professor.

Lärande och inflytande på riktigt: Christer Ferm,  
utvecklingschef, lärare och rektor.

Vägen tillbaka till skolan: Marie Gladh, samordnare för 
barn i behov av särskilt stöd.
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D e viktigaste sakfrågorna för medlemmarna 
är höjd lön, en bättre arbetsmiljö och mins-
kad arbetsbelastning. Det visar den analys 

Lärarförbundet gjorde under 2015 av hur långt man 
nått mot de mål som är satta för perioden 2015-2018. 
 
– Det här är också de frågor vi prioriterar såväl lokalt 
på arbetsplatsen som i vårt arbete med påverkan och 
opinionsbildning, konstaterar Lärarförbundets ord-
förande Johanna Jaara Åstrand. 
 
Under året har ett nytt sätt att mäta måluppfyllelse 
införts. Nu mäts indikatorer som är direkt koppla-
de till målsättningarna i verksamhetsinriktningen. 
Syftet är att få ett underlag för att förbättra verksam-
heten utifrån kongressens beslut och medlemmar-

nas önskemål om vilka frågor de vill att förbundet 
ska lägga kraft på.  
 
– Då ser vi tydligt om vi är på väg åt rätt håll och kan 
anpassa verksamheten efter det.  
 
Analysen visar både vilka områden Lärarförbundet 
har haft framgång inom och behovet av nya strate-
giska vägval.  
 
– Vi kan konstatera att lärarnas löner har ökat mer 
än andra yrkesgruppers, vilket är ett mål i verk-
samhetsinriktningen. Samtidigt vet vi att mycket 
återstår innan läraryrket är ett drömyrke som inte 
väljs bort på grund av lönen, säger Johanna Jaara 
Åstrand.

Nytta i vardagen är viktigast 

  Lärare och skolledare  Hela arbetsmarknaden

Löneutveckling

5,0%

4,5%

4,0%

3,5%

3,0%

2,5%

2,0%

1,5%

1,0%

0,5%

0,0%

 2013 2014
Källa:Lärarförbundet (kommunal sektor) och Konjunkturinstitutet
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Så fördelas pengarna

I diagrammet syns hur förbundsavgiften 2015 
procentuellt fördelade sig på olika poster. Vad som 
ingår i de olika posterna framgår nedan.

Demokrati och 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, IT-drift 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.

  Verksamhetskostnader   Demokrati och förtroendevalda

  Administrativa kostnader   Medlemsavgifter till andra  
  organisationer

  Anslag till avdelningarna   Internationellt samarbete

  Tidningskostnader

55,5%

12,1%

13,8%

7,8%

4,5%

4,7%

1,5%
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Årsredovisning

  Förvaltningsberättelse
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Det här är Lärarförbundet

 Lärarförbundet är ett fackligt yrkesför-
bund för lärare, skolledare, studie- och 
yrkesvägledare samt lärarstuderande, 

vars syfte är att tillvarata medlemmarnas fackliga 
intressen.” 

Det säger Lärarförbundets stadgar som samtidigt 
fastslår att våra grundläggande värderingar bygger 
på FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rät-
tigheterna, och FN:s barnkonvention om att barnens 
bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut 
och åtgärder som berör dem. 

I stadgarna konstateras också att ”Lärares yrkesetik 
är vägledande i den dagliga yrkesutövningen”.  Vi 
verkar för jämställdhet och en likvärdig utbildning i 
en mångkulturell skola. Vårt fackliga arbete bygger 
på solidarisk samverkan, demokrati och gemensam-
ma lösningar.

Ändamål
ur Portalparagrafen

I Lärarförbundet ska vi gemensamt:

→ förbättra individens och kollektivets villkor   
 samt stärka inflytandet över och förutsättning-  
 arna för läraryrket,

→ utveckla och stärka läraryrket,

→ utveckla och främja lärares yrkesutveckling,

→ verka för utbildningsområdets utveckling,

→ påverka samhällsutvecklingen i frågor som är   
 viktiga för eleverna, lärarna och skolan.

Vision
Lärarförbundets vision handlar om den skola vi vill 
skapa. Så här uttrycks den i Lärarförbundets pro-
gram för yrke och villkor: 

”Vi är lärare. Tillsammans är vi en stark och in-
flytelserik profession. Vi vill skapa en skola som 
väcker den vetgirighet, nyfikenhet och det själv-
förtroende som bara kunskap ger, den bästa sko-
lan för varje elev. Ingen elev ska gå osedd eller 
stämplas som oönskad. Ingen elev ska falla ige-
nom och förlora tron på sin egen förmåga. Det är 
ett stort ansvar. För att morgondagens vuxna ska 
bli självständiga och kloka individer behöver da-
gens lärare rätt förutsättningar. Det är vår främ-
sta uppgift.

Lärarförbundet strider för alla lärares rätt till bra 
villkor, höjda löner och egen makt att påverka. 
Vi strider för lärarnas möjlighet till personlig ut-
veckling i yrket och för att höja läraryrkets status. 
Att satsa på lärarna är att satsa på framtiden.”

Vi menar också att i den skola vi vill skapa är lärar-
nas ledarskap självklart och lärare utvecklar sig själ-
va och sitt arbete. Det ska finnas trygghet och arbets-
glädje och vi tar ansvar för morgondagens lärare. I 
den skola vi vill skapa vill många bli lärare.

Kongress

Medlemmar

Avdelningar
Avtals- 

delegation
(SKL)

Förbundsråd

Medlemsförslag

Förbundsstyrelse

Referensorgan Övriga avtalsdelegationer

Lärarförbundets föreningar

Lärarförbundet SkolledareLärarförbundet Student
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Medlemmar och avdelningar
Lärarförbundets cirka 232 000 medlemmar inne-
fattar alla lärarkategorier från förskolan till högsko-
lan, skolledare och studie- och yrkesvägledare samt 
lärarstudenter. Lärarförbundet är aktivt i varje kom-
mun och på de flesta arbetsplatser där vi har med-
lemmar. 

Medlemmarna är organiserade i avdelningar:

→ Lokalavdelningar: omfattar i regel en kommun.

→ Riksavdelningar: finns oftast på ett företag,  
 en koncern eller en myndighet.

→ Samrådsavdelning: flera olika företag,  
 koncerner, kommuner eller myndigheter.

→ Skolavdelning: en arbetsplats med en arbets- 
 givare som inte har en annan avdelning som   
 motpart.

2015 fanns det 300 avdelningar i Lärarförbundet.  
Av dem var 296 lokalavdelningar.

På varje enskild arbetsplats bedriver medlemmarna 
fackligt arbete med arbetsplatsombudet och avdel-
ningens styrelse som samlande krafter. Det är på ar-
betsplatsen diskussioner, krav, utveckling och sam-
verkan startar och ger effekt. Avdelningens styrelse 
och andra förtroendevalda driver på huvudmannen 
med förslag och initiativ till samverkan.

Kongressen
Kongressen är förbundets högsta beslutande organ 
och sammanträder vart fjärde år. Nästa kongress in-
faller 2018. Kongressen består av 259 ombud samt 
av förbundsstyrelsens ledamöter.

Lärarförbundets föreningar
I Lärarförbundet finns två föreningar som tillvaratar 
specifika medlemsgruppers intressen:

→ Lärarförbundet Student, där lärarstudenter kan  
 vara medlemmar för att påverka och förbättra   
 lärarutbildningen och den framtida yrkesrollen.

→ Lärarförbundet Skolledare, som gör Lärarför-  
 bundet till Sveriges största förbund även för   
 skolledare.

Styrelsen
Förbundsstyrelsen är förbundets verkställande  
organ och mellan kongresserna förbundets högsta 
beslutande organ. Förbundsstyrelsen prioriterar  
arbetet i den årliga verksamhetsplanen och budge-
ten. Förbundsstyrelsen består av förbundsordföran-
de, 1:e och 2:e vice ordförande, samt ytterligare  
fjorton ledamöter. 

Organisation

Medlemsantal Jan 2015 Jan 2016
Totalt antal medlemmar 231 434 232 494
Aktiva med anställning 167 295 165 544
Aktiva utan anställning 7 660 6 937
Pensionärer 32 560 33 790
Studerande 23 919 26 223

Inträden helår 2014 2015
Totalt antal medlemmar 13 372  14 629
Aktiv med anställning 5 123 5 081
Aktiv utan anställning 36 24
Studerande 8 144  9 462
Pensionär 69 62

Utträden helår 2014 2015
Totalt antal medlemmar 12 936 12 913
Aktiv med anställning 7 125 7 898
Aktiv utan anställning 2 130 1 702
Studerande 1 889 1 575
Pensionär 1 792  1 738

Statistik
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Ordförandekonferenser
De centrala ordförandekonferenserna är ett forum 
främst för strategiska utvecklingsfrågor. 

Samtliga fem ordförandekonferenser 2015 genom-
fördes i Stockholm. Temat var För fortsatta fackliga 
framgångar. Syftet med konferensen var att diskute-
ra hur vi långsiktigt och strategiskt ska agera för att 
lärares och skolledares arbetsförutsättningar och lö-
ner fortsatt ska vara i fokus. En annan fråga var hur 
vår organisation ska utvecklas för att vara relevant 
och självklar för såväl dagens medlemmar som för 
framtidens. På ordförandekonferensen diskuterade 
deltagarna vad som kännetecknar Lärarförbundet år 
2025 och fick i uppdrag att fortsätta den processen 
inom avdelningarna. Konferensen diskuterade också 
verksamhetsplanen för 2016 och strategier på både 
kort och lång sikt.

Förbundsråd
Förbundsrådet är förbundsstyrelsens rådgivande or-
gan i frågor av större principiell betydelse. Förbunds-
rådet har haft ett möte under 2015 och diskuterade 
då frågan om val av ledamöter till nationella organ. 
Kongressen gav förbundsstyrelsen i uppdrag att ut-
reda en eventuell förändrad valkretsstruktur för att 
flytta besluten närmare medlemmarna. Förbundsrå-
det fattade beslut om att val till nationella organ ska 
göras på avdelningens årsmöten och inte som tidiga-
re på valkretsmöte via valda ombud. På så vis flyttas 
valen till nationella organ närmare medlemmen.

Organisation
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Medarbetare och personalfrågor
Vid Lärarförbundets kansli var vid årets slut 274 
(272)2 medarbetare anställda. Av dessa var 180 (180) 
kvinnor och 94 (92) män. Medarbetarnas totala hel-
årsarbetskraft motsvarar 270,25 (269,1) tjänster.

Sjukfrånvaron ligger på ett snitt på 3,80 (2,88) 
procent av det totala antalet arbetstimmar. Kvinnor  
har överlag en högre sjukfrånvaro än män.

Personalens medelålder var vid årets slut 49,35 
(49,89) år.

Under året har 22 (10) medarbetare slutat och 26 
(17) medarbetare nyanställts vilket blir en personal- 
omsättning på 8,021 (3,67) procent.

Kompetensutveckling
En ny kompetensförsörjningsplan infördes under 
året för den fortsatta kongressperioden. I planen 
prioriteras tre områden inom vilka Lärarförbundets 
medarbetare ska stärka sin kompetens: kommuni-
kation, IT och agera/leda i förändring. 

Kompetensbaserad rekrytering och överföring av 
kompetens när en medarbetare går i pension är  
viktiga arbetssätt när vi jobbar med bemanning.

Kansliet har infört it-systemet Office 365 och har ut-
bildat personalen i detta under 2015. Medarbetare 
som arbetar som projektledare, beställare och styr-
gruppsmedlemmar har utbildats i projektmodellen 
PPS. 

Lärarförbundets ledord i arbetet är att vi ska vara 
personliga, öppna, fokuserade, framåtsyftande och 
aktiverande (PÖFFA). Detta har vi ytterligare befäst 
under 2015 i särskilda PÖFFA-dagar för kansliet där 
temat var förändring.

Avtal och riktlinjer
Lärarförbundet har tecknat kollektivavtal med  
Unionens riksklubb och Akademikerföreningen vid  
Lärarförbundet. Avtalet gäller för  anställda vid  
Lärarförbundet, Lärartidningar Produktion AB  och 
Lärarnas A-kassa.

Lärarförbundets lönepolitiska riktlinjer arbetades 
om för ett par år sedan och löneprocessen för kansli-
anställda följs upp årligen. 

Lärarförbundet har etiska riktlinjer för medarbeta-
re inom Lärarförbundet och Lärarnas Arbetslöshets-
kassa.

Ersättningar
Förbundsordförandens lön var under året 96 000 
kronor per månad. Förste och andre vice ordföran-
dena är inte heltidsanställda utan arbetar 80 pro-
cent, respektive 60 procent. Lönen för var och en av 
dem under året var 58 400 kronor respektive 43 800 
kronor i månaden. Därtill har de ett tillägg om 20 
procent, respektive 40 procent av 1,5 basbelopp per 
år som utbetalas med en 12-del per månad. 

Om det uppkommer fördyrande levnadskostnader, 
som inte täcks av de avdrag skattemyndigheten god-
känner har de rätt till kompensation för dessa. Dess-
utom har de rätt till fria hemresor. Inga ytterligare 
ersättningar utgår för arbete under till exempel kväl-
lar och helger. Om uppdraget upphör, oavsett orsak, 
utbetalas oförändrad lön under sex månader till ord-
föranden och under tre månader till förste och  
andre vice ordföranden.

Om någon av dem får en annan anställning under 
denna period ska lönen från Lärarförbundet sam-
ordnas.

Kanslichefens lön var under året 91 000 kronor per 
månad. Inga ersättningar utgår för arbete under 
kvällar. Om kanslichefen lämnar sin tjänst, oavsett 
orsak, utbetalas oförändrad lön under nio månader. 
Månad 10-18 utbetalas sedan 70 procent av lönen 
vid avgångstillfället. Om kanslichefen får en annan 
anställning under dessa år ska lönen från Lärarför-
bundet samordnas. Kanslichefens pensionsålder är 
64 år.

I övrigt gäller i tillämpliga delar samma anställnings-
villkor för förbundsordföranden, förste och andre 
vice ordförandena samt för kanslichefen som för den 
personal som är anställd inom Lärarförbundet.

1) Lägst av antal avgångna/nyanställda av antalet tillsvidareanställda dvs. 22/274*100. Nyckeltalsinstitutets definition. 

2) Inom parentes 2014 års siffror.
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Verksamhet under året

Verksamhetsinriktningen
Lärarförbundet har under året bedrivit verksamhet 
med inriktning mot områdena Ett attraktivt yrke i 
utveckling och Det självklara valet.

Ett attraktivt yrke i utveckling betyder att läraryrket 
ständigt ska vara i utveckling. Det är lärarna och skol-
ledarna som ska leda denna utveckling med fokus på 
det bästa för varje elev.

Målsättningar för verksamhetsinriktningen  
Ett attraktivt yrke i utveckling:
→ Lärares och skolledares makt över skolan och   
 undervisningens utveckling ökar.

→ Likvärdigheten i den svenska skolan ökar.

→ Lärares och skolledares löner ökar mer än  
 andras.

→ Skapa hållbara förutsättningar för lärare och   
 skolledare. 

→ Skapa en skola som vilar på vetenskaplig och   
 konstnärlig grund samt beprövad erfarenhet.

Det självklara valet betyder att Lärarförbundet ska 
vara det självklara valet för Sveriges lärare och skol-
ledare. Vårt mål är att ena hela professionen i en or-
ganisation. 

Målsättningar för verksamhetsinriktningen  
Det självklara valet:
→ Vårt engagemang gör skillnad i lärares och   
 skolledares vardag.

→ Andelen yrkesverksamma lärare och skolledare  
 som är medlemmar i Lärarförbundet ökar.

I Verksamhetsberättelsen på sid 7-20 finns några ex-
empel från verksamheten på hur dessa målsättning-
ar har uppnåtts under året.

Internationellt samarbete
Rätten till utbildning för alla är en utgångspunkt i 
Lärarförbundets internationella samarbete. Vi stödjer 
lärare som förhindras att organisera sig och arbeta 
fackligt och medverkar till att lärare kan bygga starka, 
oberoende och demokratiska fackliga organisationer. 
Det gör vi i samarbete med lärarorganisationer i  
andra länder.

Lärarförbundets styrelse har under 2015 antagit en 
strategi för det internationella arbetet. Den slår fast 
att det internationella arbetet är hela förbundets an-
svar med tre prioriterade områden; påverkansarbete, 
medlemsengagemang och utvecklingssamarbete.

Under 2015 stöttade Lärarförbundet det interna-
tionella arbetet med 1,5 procent av medlemsavgif-
ten. En utvärdering av kvinnonätverkets arbete i 
Latinamerika under tio år visar att konkreta resul-
tat uppnåtts där när det gäller kvinnors inflytande i 
samhället, skolan samt i det fackliga arbetet. Lärar-
förbundet erhöll under 2015 också bidrag från Sida 
till sitt fackliga utvecklingssamarbete via Union to 
Union.

Den andra hälften av budgeten användes för interna-
tionellt fackligt samarbete på global, europeisk och 
nordisk nivå. En delegation från Lärarförbundets 
styrelse och kansli deltog i Education Internationals 
världskongress där ett antal resolutioner om mänsk-
liga och fackliga rättigheter samt emot kommersia-
lisering av utbildning antogs. Lärarförbundet delar 
också ut stipendier för fackliga studier utomlands.

Lärarförbundets utvecklingssamarbete 2015

Mottagare Verksamhet Egna medel SEK
  
EI, Afrika Union unity Africa-Niger 168 980
NUT, Nigeria Strategisk planeringsworkshop 89 512
EI, Asien MTF Kongress Myanmar 42 786
EIAP Technical support gender Asien 52 000
AWEN EIRAF Extra organisationsutveckling 236 000
Niger Union unity 194 009
TUS, Serbien Organisationsutveckling 153 853
ACT, Filippinerna Organisationsutveckling 292 072
ACT, Filippinerna Stöd till kongress 50 429
Tunisien, flera org. Organisationsutveckling 105 289
Västerås lokalavd. Lokala utvecklingsprojekt Zimbabwe 12 000
Skellefteå lokavavd. Lokalt utvecklingssamarbete Uganda 60 000

Mottagare Verksamhet Egna medel SEK

Uppsala lokalavd. Lokalt utvecklingssamarbete Argentina 57 500
PSEUM, Malawi Stöd till kongress 41 536
EI, Asien Ledarskapsprogram 176 350
Gender Asien SAARC Organisationsutveckling 197 189
ZIMTA, Zimbabwe Extra organisationsutveckling 298 547
NTAL, Libera Organisationsutveckling 75 078
Afrika övrigt Union unity workshop, Afrika 47 990
SFHL Solfond  90 000
UNATU, Uganda Organisationsutveckling 285 470
EI Bryssel Kvinnonätverk Arab countries, ArWEN 45 626
GTU, Gambia Organisationsutveckling 100 000
EI Bryssel EI:s Solidaritetsfond  150 000
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Lärarförbundet har under året bedrivit opinionsbild-
ning med fokus kring lönefrågor och arbetsbelast-
ningen. Under politikerveckan i Almedalen i juli gav 
Lärarförbundets långsiktiga opinionsarbete resul-
tat då regeringens lärar- och skolsatsning ”Nationell 
samling” offentliggjordes vid en gemensam press-
konferens. 

Medlemskommunikationen har under året också 
fokuserat på lön och arbetsbelastning och har följt 
lärarnas ”årshjul” med riktade insatser utifrån lärar-
nas vardag. En särskild kampanj för att medvetande- 
göra lärare om arbetsbelastningen och pausernas 
betydelse under arbetsdagen genomfördes i samar-
bete med Fairtrade.

Rapporter gav genomslag 
Flera rapporter och mediala utspel har fått stor 
spridning i hela landet, bland dem: ”Satsa tidigt 
– satsa på förskolan” om förskollärarnas arbetssi-
tuation, ”Sverige behöver fler lärare”, rapport om 
pensionsavgångarna och en rapport där skolledare 
uttalar sig om vakanser. Lärarförbundets årliga rank-
ning Bästa skolkommun väckte uppmärksamhet då 
den lanserades i oktober, nu med nya digitala möj-
ligheter att jämföra statistiken.

Webb och sociala medier 
→ Sociala medier har utvecklats under året då  
Lärarförbundet genom bland annat välbesökta blog-
gar på webbplatsen nådde ut med yrkesfrågor på ett 
nytt sätt. 

→ Den digitala kampanjen Lärare mot rasism an-
vändes flitigt av medlemmar i sociala medier. 

→ Lärarförbundet utvecklade sitt Instagramkonto 
och blev det största fackförbundet i den kanalen. 

→ När det kommunala avtalet blev klart publicerade 
Lärarförbundet en film där ordförande Johanna Jaa-
ra Åstrand vände sig direkt till ombuden via en film 
på Lärarkanalen. 

→ Under året nådde webbplatsen målsättningen att 
80 000 medlemmar ska ha skapat egna konton. Av-
delningarna fick även nya möjligheter att kommuni-
cera med medlemmar, t ex genom nyhetsbrev. 

Tidningsutgivningen 2015 
Den nya tidningen Gymnasiet startade 2015. Den 
riktar sig både till yrkeslärare och ämneslärare inom 
skolformen gymnasiet och har en upplaga på drygt 
8 000 ex. Tidningsavdelningen profilerar Lärarför-
bundets tidningar inom den digitala sfären och dia-
logen med medlemmarna har utvecklats med hjälp 
av sociala medier. Tidningen ”Förskolan” har till ex-
empel 8 600 följare på Facebook. Papperstidning-
en uppskattas dock fortfarande mest av förbundets 
medlemmar. En viktig tjänst är det omfattande tex-
tarkiv med tidningarnas redaktionella material som 
både medlemmar och allmänhet har tillgång till. 

Pedagogiska magasinet fick det mycket prestigefyll-
da priset ”Årets tidskrift” av tidskrifternas bransch-
organisationen Sveriges Tidskrifter under 2015.

Oavsett publiceringsform är tidningarnas uppdrag 
att vara lärarnära och relevanta för medlemmarna. 
Regelbundna läsvärdesundersökningar visar att Lä-
rarförbundets ämnes- och skolformstidningar bidrar 
med både ökad kompetens och inspiration.

Kommunikation och  
opinionsbildning

Upplagor  2015 2014

Alfa 9 700 9 500
Chef & Ledarskap 7 200 7 100
Folkhögskolan 2 900 2 800
Fritidspedagogik 13 700 13 700
Förskolan 67 600 68 100
Lärarnas tidning 231 400 231 500
MiVida 3 800 3 700
Origo 4 500 4 400

  2015 2014

Pedagogiska magasinet 225 400 225 900
Specialpedagogik 12 800 13 500
Uttryck 12 400 12 900
Gymnasiet 8 500 -
Yrke - 4 900
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Viktiga beslut och händelser

Avtalsrörelsen på SKL-området har varit en stor och 
återkommande fråga under stora delar av året, vilket 
resulterade i ett nytt kollektivavtal strax före jul 2015. 

Regeringens satsning Nationell samling för läraryr-
ket var en stor framgång för Lärarförbundets mång-
åriga opinionsarbete, liksom bland annat satsningar 
på mindre grupper, fler anställda och instiftandet av 
ett skolforskningsinstitut.

Under 2015 initierade förbundsstyrelsen en process 
Lärarförbundet 2025 som syftar till att hela Lärarför-
bundet involveras i framtagande av en målbild för 
vad Lärarförbundet ska kännetecknas av 2025 och 
hur de olika stegen i den resan ser ut. Utöver det har 
förbundsstyrelsen behandlat frågor som gymnasie- 
politik, forskningspolitik och integration, vilket  
också har varit högaktuella frågor under hela 2015.

Organisatoriska förändringar 
Under året gav kongressen förbundsstyrelsen i 
uppdrag att återkomma till förbundsrådet med ett 
förslag till hur valen av ombud till förbundets na-
tionella organ skulle kunna flyttas närmare medlem-
marna. Det processades under 2015 och antogs slut-
ligen av förbundsrådet under hösten 2015. Baserat 
på kongressens beslut inrättade förbundsstyrelsen 
referensorgan för olika inriktningar, områden och 
grupper i syfte att öka dialogen inom hela förbundet 
i aktuella och relevanta professionsfrågor. 

I samband med det beslutade förbundsstyrelsen ock-
så om att ett digitalt forum för skolledare och lärare 
skulle skapas för att ytterligare involvera medlemmar 
i den viktiga dialogen i olika professionsfrågor.

Framtida utveckling 
Lärarbristen är skolans absolut största utmaning 
och de närmsta åren ökar lärarbehovet när alla ny- 
anlända elever ska få sin rätt till skolgång tillgodo-
sedd. För samhällets del blir det mycket viktigt att 
stärka skolans förmåga att ge varje barn det hen  
behöver för att nå toppen av sin förmåga, samtidigt 
som den nödvändiga uppvärderingen av läraryrket 
måste fortsätta.

Lärarförbundet ser ett stort behov av särskilda sats-
ningar för att förbättra situationen för elever med 
annat modersmål än svenska. Det handlar till exem-
pel om fler modersmålslärare, fler studiehandleda-
re, kompetensutveckling inom språkutvecklande ar-
betssätt och bättre möjligheter till samarbete mellan 
lärare och elevhälsa.

Vi bedömer också att det kommer behövas nya orga-
nisatoriska lösningar för att få ner arbetsbelastning-
en. Ett möjlighet är att anställa fler yrkesgrupper i 
skolan som kan avlasta och komplettera lärarna från 
arbetsuppgifter som inte är direkt kopplade till lä-
randet.
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Annika Lilja
Lars Pollack
Åsa Sjöstrand
Monica Juhlin
Marina Hägg, förbundsstyrelsen

Likabehandling och mångfald
Charlotte Malmgren
Margareta Nordborg 
Johan Berntsson
Eva-Lena Embretsen
Adriana Sturesson 
Lisa Persson
Elisabet Mossberg, förbundsstyrelsen

Vetenskapliga rådet
Anders Arnqvist 
Dennis Beach 
Eva Alerby 
Karin Rönnerman 
Ulla Runesson 
Pia Williams 
Christina Olin-Scheller 
Per Andersson  
Pernilla Nilsson  
Maria Rönn, förbundsstyrelsen

Externa uppdrag 
OFR
Överstyrelse
Maria Rönn
Håkan André, suppleant
Styrelse
Johanna Jaara Åstrand
Mathias Åström, suppleant
Revisor
Håkan André

Konfliktutskott
Johanna Jaara Åstrand
Maria Rönn, 1:e suppleant
Robert Fahlgren, 2:e suppleant
Sixten Frixon
Håkan André, 1:e suppleant
Mathias Åström, 2:e suppleant

Övriga uppdrag 
Lärarstiftelsen (fd SAF)
Eva-Lis Sirén, ordförande
Ann-Charlotte Eriksson
Klas Holmgren
Ann-Charlotte Nordbjörk
Ulf Larsson-Li
Maria Rönn, förbundsstyrelse
Suppleanter
Robert Fahlgren, förbundsstyrelsen

Lärarfortbildning
Styrelse
Ann-Charlotte Eriksson, ordförande
Sixten Frixon, ledamot
Anita Mellberg, lekmannarevisor
Årsstämma
Maria Rönn, förbundsstyrelsen

Svenska Lärarförsäkringar AB
Styrelse
Lars Erik Klason, ordförande
Johanna Jaara Åstrand, ledamot
Sören Holm
Årsstämma
Robert Fahlgren, förbundsstyrelsen

Svenska Lärarfonder
Samrådsgrupp
Sixten Frixon
Placeringsråd
Robert Fahlgren
Eva Isaksson
Katarina Lindinger
Sixten Frixon

Förvaltnings AB Foresta
Styrelse
Jan Perers, ordförande
Maria Rönn, ledamot
Lena Durfors, suppleant
Anita Mellberg, lekmannarevisor
Årsstämma
Robert Fahlgren, förbundsstyrelsen

Lärartidningar Produktion AB
Styrelse
Sixten Frixon, ordförande
Ann-Charlotte Eriksson
Angelika Molander
Gunnel Ahlgren, lekmannarevisor
Årsstämma
Maria Rönn, förbundsstyrelsen

TCO Styrelse
Johanna Jaara Åstrand
Maria Rönn, suppleant
Lena Durfors, suppleant

TCOs Förhandlingskommitté
Mathias Åström

Förhandlingschefsgrupp
Mathias Åström

”Stora gruppen” (OFRs för-
bundsområden inom staten)
Ingrid Lindgren Andrén

Förbundsområdesstyrelse 
OFR/S
Mathias Åström

OFR Fastighets ABs styrelse
Håkan André 

Beredningsdelegation för  
pensions- och försäkrings- 
frågor (kommunala sektorn)
Annica Pettersson
Linda Norrby

Beredningsdelegation för  
pensions- och försäkrings- 
frågor (statliga sektorn)
Annica Pettersson
Linda Norrby

PTK
Stämma
Johanna Jaara Åstrand
Mathias Åström, suppleant
Överstyrelse
Johanna Jaara Åstrand
Mathias Åström, 1:e suppleant
Annica Pettersson, 2:e suppleant
Styrelse
Mathias Åström, suppleant
Förhandlingschefsgrupp
Mathias Åström

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

Personförteckningar
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Nationellt Kompetens centrum 
för Livslångt Lärande (Encell)
Styrelse
Malin Tufvesson

Electas överstyrelse
Annica Pettersson (PTK-mandat)

Sveriges kommuner och lands-
ting, Kommunernas och lands-
tingens 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 arbets- 
givarorganisation
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
Anders Johansson, suppleant

Lärarnas A-kassa
Styrelse
Inger Maurin, ordförande 
Angelika Molander
Ingela Zetterberg
Per Hellström
Marie Wall Almquist
Mats Norrstad t o m 21/5
Robert Fahlgren (1:e suppleant  
t o m 21/5) ledamot fr o m 21/5
Marina Hägg, (2:e suppleant t o m 
21/5) 1:e suppleant fr o m 21/5
Sandra Axelsson 2:e suppleant  
fr o m 21/5

TAM-Arkiv
Styrelse
Anneth Caprali

Amu-Gruppens pensions- 
stiftelse 1997
Annica Pettersson

Skolforum Yrkesutveckling i 
Stockholm AB
Inger Maurin
Sixten Frixon

Folksam Liv 
Stämma
Maria Rönn
Sixten Frixon
Håkan André, suppleant
Johan Törnroth, suppleant
Styrelse
Eva-Lis Sirén

Folksam Sak
Stämma
Robert Fahlgren
Annica Pettersson
Mathias Åström, suppleant
Lena Durfors, suppleant

Magnus Bergvalls stiftelse
Styrelse
Johanna Jaara Åstrand
Sixten Frixon
Maria Rönn, suppleant
Lena Durfors, suppleant
Arbetsutskott
Sixten Frixon

Yngve Lindbergs minnesfond 
(Guldäpplet)
Jury
Robert Fahlgren

Lärarutbildnings konventet
Malin Tufvesson
Anna Tornberg

Nationella skolbiblioteks- 
gruppen
Elisabeth Ljungdahl
Malin Tufvesson

Trafikskadenämnden
Annika Engström, lekmannaleda-
mot (TCO-mandat)
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Internationella  
organisationer 
Nordiska Lärarorganisationers 
Samråd (NLS)
Styrelse
Johanna Jaara Åstrand
Maria Rönn
Robert Fahlgren
Paula Engwall
Sixten Frixon
Sektorer
Förskola och fritidshem
Anna Tornberg
Pia Rizell
Grundskola
Per Hellström
Gymnasie- och yrkesutbildning
Anders Johansson
Maria Rönn

Education International (EI)
Styrelse
(Eva-Lis Sirén t o m feb)
Johanna Jaara Åstrand, vice ord- 
förande (fr o m mar)
Constitution and By-Laws Committee
Eva-Lis Sirén ( t o m mar)
Johanna Jaara Åstrand (fr o m okt)
ECE Task Force
Anna Tornberg
EI Research Network
Johan Ernestam
EI Communicators’ Network 
Kristina Stutterheim (t o m juli)

Education and Solidarity 
Lars-Erik Klason

OECD/TUAC
Anna Tornberg

Europeiska Fackliga Sam-
organisationens Utbildnings-
kommitté (EFSU) 
European Trade Union Com-
mittee for Education (ETUCE)
Styrelse
Paula Engwall, vice ordförande

ETUCE Equality Committee
Ann-Christin Hartman

Sociala dialogkommittén inom 
utbildningssektorn
Mathias Åström, ledamot

Sectoral Social Dialogue Com-
mittee for Education Working 
group III
Johan Ernestam

Union to union
Maria Rönn, styrelseledamot
Ina Eriksson, representant i för-
bundsrådet

Nordisk kommitté för han-
delsundervisning (NKH)
Katarina Hasselström

Personförteckningar
Nordiskt samråd för bild-
lärare, International Society 
for Education through Art  
(INSEA)
Camilla Johansson

Nordisk Slöjd- och Textillärar-
förbund (NST)
Inger Degerfält

International Drama, Theatre  
and Education Association 
(IDEA)
Charlotte Engel

International Society for Music 
Education (ISME) och Nordisk 
union för musikutbildare (NUMU)
Marie Wall Almquist

International Federation of 
Home Economics (IFHE)
Helena Åberg

Nordiska Folkhög skolerådet 
(NFR)
Ingela Zetterberg

Nordiska förbundet för  
specialpedagogik
Mikael Forsberg
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KOMMENTARER TILL BUDGETUPPFÖLJNINGEN 
Utfallet mot den reviderade budgeten för 2015 visar en 
positiv avvikelse med 33 968 tkr (-4 050 tkr).

Avvikelsen förklaras nedan:

Medlemsavgifterna har under 2015 uppgått till 538 200 
tkr (472 923 tkr) mot budgeterade 483 300 tkr, en positiv 
avvikelse med 54 900 tkr. Främsta anledningarna är fler 
medlemmar i den högsta avgifts klassen, som dessutom 
höjdes under 2015, samt en sänkning av kostnaden för 
inkomstförsäkringen, till följd av riksdagens beslut att 
höja taket i a-kasse ersättningen.

Demokrati och  förtroendevalda har överskridit bud-
get med 4 062 tkr (1 114 tkr), vilket till största delen 

FÖRBUNDETS EKONOMI 2015
BUDGETUPPFÖLJNING (TKR)
Budgetuppföljningen avser den fackliga verksamheten

 Utfall Reviderad Budget Avvikelse Kongress Budget 
 2015 2015 2015 2015

Verksamhetens intäkter    
Medlemsavgifter 538 200 483 300 54 900 483 300
Summa intäkter 538 200 483 300 54 900 483 300
    
Verksamhetens kostnader    
Demokrati och förtroendevalda 18 702 14 640 -4 062 18 000
Avgifter till andra organisationer 23 932 24 000 68 23 600
Verksamhetsstöd 61 194 51 000 -10 194 70 000
Verksamhetskostnader 320 148 311 660 -8 488 289 300
Avdelningsanslag 69 797 71 000 1 203 71 200
Internationellt samarbete 6 514 7 200 686 7 200
KMR & SFHL 3 945 3 800 -145 4 000
Summa kostnader 504 232 483 300 -20 932 483 300
    
Resultat  33 968 0 33 968 0

för klaras av engångskostnader i samband med en ny 
förbundsstyrelse. 

De administrativa kostnaderna (verksamhetsstöd) har 
överskridit budget med 10 194 tkr (8 045 tkr). Avvikelsen 
består bl a av ökade kostnader för stärkt IT-säkerhet och 
anpassning till lagkrav för verksamhetens olika system 
samt ökade lokalhyror hos regionkontoren. I den revide-
rade budgeten har verksamhet medlemssystem flyttats 
till verksamhetskostnader, vilket förklarar skillnaden 
jämfört med kongressbudget.

Verksamhetskostnaderna har överskridit budget med 8 
488 tkr (5 325 tkr). Avvikelsen förklaras främst av ökade 
personalkostnader samt fortsatt satsning på utveckling 
av lararforbundet.se.

EKONOMISK FLERÅRSÖVERSIKT, LÄRARFÖRBUNDET

Belopp i tkr 2015 2014 2013 2012 2011
Fackliga verksamhetens intäkter 604 369 534 453 526 263 524 680 524 320
Varav medlemsintäkter 538 200 472 923 469 093 470 310 468 745
Årets resultat 63 693 -23 631 136 056 382 365 -1 826
Varav fackligt resultat 33 968 -21 750 -8 004 -8 419 -14 344
Balansomslutning 1 600 027 1 556 694 1 526 473 1 367 031 996 795
Justerat eget kapital 1 122 712 1 055 275 1 079 364 942 187 554 830
Justerat eget kapital till marknadsvärde 1 926 022 1 772 833 1 713 432 1 531 849 1 442 429
Soliditet 70,2% 67,8% 70,7% 68,9% 55,7%
Yrkesverksamma medlemmar 172 481 174 955 176 814 177 278 176 123

Nyckeltalsdefinitioner:
Fackliga verksamhetens intäkter Totala intäkter facklig verksamhet
Årets resultat Totalt resultat efter bokslutsdispositioner och skatt
Fackligt resultat Exklusive resultat från fastigheter och värdepapper
Balansomslutning Totala tillgångar till bokförda värden
Justerat eget kapital Eget kapital plus 78 % av obeskattade reserver
Justerat eget kapital till marknadsvärde Eget kapital plus 78 % av obeskattade reserver plus övervärde  
 på värdepapperstillgångar och fastigheter (enligt extern värdering)
Soliditet Justerat eget kapital dividerat med balansomslutningen
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RESULTATUTVECKLING
MEDLEMSAVGIFTER
För 2015 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 -  28.999 kr 300 kr
 29.000 -  325 kr

Studerandemedlemmar 0 kr för hela studietiden. 
Pensionerade medlemmar 40 kr/månad. 
Doktorander 40 kr/månad.

VERKSAMHETEN
Den fackliga verksamheten redovisar ett överskott om 
33 968 tkr (- 21 750 tkr) vilken är en förbättring mot före-
gående år med 55 718 tkr. Den främsta orsaken är att den 
av kongressen 2014 beslutade medlemsavgiftshöjningen, 
i kombination med högre lärarlöner gett högre intäkter 
än beräknat. Dessutom har kostnaden för inkomstför-
säkringen minskat till följd av riksdagens beslut om 
höjning av taket för a-kasseersättningen, vilket gett 24,8 
mkr i högre intäkter.

Medlemsintäkterna uppgår till 538 200 tkr (472 923 tkr) 
vilket är en ökning mot föregående år med 65 277 tkr 
eller 13,8 %. En del av den ökningen, 24,8 mkr, beror 
på lägre premier för inkomstförsäkringen. Resterande 
ökning på 40,5 mkr eller 8,6 % beror på högre lärarlöner 
vilket gett fler medlemmar i den högsta avgiftsklassen.

Personalkostnaderna uppgår till 239 603 tkr (231 773 tkr) 
vilket är en ökning med 7 830 tkr eller 3,4 %. Till största 
delen förklaras detta av avgångslöner, löneökningar, 
lagstadgade avgifter samt pensionskostnader.

De övriga externa kostnaderna uppgår till 197 709 tkr 
(198 125 tkr) vilket är en minskning med 416 tkr. Detta 
kan förklaras av det pågående arbetet att nå en ekonomi i 
balans, genom hög kostnadsmedvetenhet och känslan att 
det är medlemmarnas pengar vi förvaltar.

Verksamhetens kostnader uppgår till 570 401 tkr 
(556 203 tkr). Jämfört med 2014 har kostnaderna ökat 
med 14 198 tkr eller 2,6 %.

FASTIGHETSFÖRVALTNING
Som en del i Lärarförbundets förmögenhetsplacering 
äger förbundet 12 (12) bostadsfastigheter, 11 i Stockholms 
innerstad och en i Göteborg. I fastighetsförvaltningen 
ingår även av Lärarförbundet bedriven konferens- 
verksamhet. 

Fastighetsförvaltningen visar ett överskott med 3 148 tkr 
(7 129 tkr). Detta är en försämring med 3 981 tkr mot 
föregående år.

FINANSIELLA INVESTERINGAR
Som en del i Lärarförbundets förmögenhetsplanering 
har förbundet placerat värdepapper (aktier, räntor och 
fonder) i s.k. diskretionär förvaltning hos SEB, Öhmans 
(tidigare DnB Nor) och Swedbank/Robur. Årets resul-
tat från värdepapper är 26 129 tkr (61 911 tkr). Av detta 
kommer 12 542 tkr från utdelningar, 10 177 tkr från 
försäljningar (reavinster) och 3 410 tkr från erhållna 
rabattandelar. Under året har två bostadsrätter sålts, till 
en reavinst på 1 800 tkr.

Finansförvaltningen visar totalt ett överskott med 45 
305 tkr (59 165 tkr).

BOKSLUTSDISPOSITIONER
I 2015 års bokslut görs en avsättning till periodiserings-
fond med 4 800 tkr.

Koncernbidrag lämnas till Gemenskapens Fastigheter 
AB på 9 800 tkr i syfte att utnyttja bolagets ansamlade 
förluster vid inkomstdeklarationen samt till Lärarfort-
bildning AB med 650 tkr. 

Totalt för 2015 redovisar Lärarförbundet ett överskott på 
63 693 tkr (- 23 631 tkr).

FÖRSLAG TILL DISPOSITION AV FÖRBUNDETS RESULTAT
Förbundsstyrelsen föreslår 2018 års kongress besluta:
att 2015 års överskott om 63 693 tkr balanseras i ny räkning samt
att fastställa resultat- och balansräkningen.



Lärarförbundets ekonomiska rapport 2015 • 36

ResultaträkningRESULTATRÄKNING (TKR)
 Koncernen Moderförbundet
  2015 2014 2015 2014

Fackliga verksamhetens intäkter och kostnader     
Medlemsintäkter  538 200 472 923 538 200 472 923
Tidningsintäkter  47 492 48 610 33 903 31 809
Bidrag Not 1 6 763 5 581 6 763 5 581
Försäljningsintäkter  34 374 29 809 - -
Övriga intäkter  25 197 23 091 24 203 22 840
Aktiverat arbete för egen räkning  1 300 1 300 1 300 1 300
Summa fackliga verksamhetens intäkter  653 326 581 314 604 369 534 453

Anslag till avdelningar samt avgifter och bidrag      
till andra organisationer Not 2 -110 852 -105 886 -110 852 -105 886
Interna kostnader Not 3 - - -19 777 -19 414
Externa kostnader Not 4 och 29 -225 720 -223 599 -197 709 -198 125
Personalkostnader Not 5 -261 000 -253 983 -239 603 -231 773
Av- och nedskrivningar av immateriella  
och materiella anläggningstillgångar Not 6 och 30 -2 599 -1 178 -2 461 -1 005
Summa fackliga verksamhetens kostnader  -600 170 -584 646 -570 401 -556 203
     
Fackliga verksamhetens resultat  53 156 -3 332 33 968 -21 750
     
Fastighetsförvaltningens intäkter och kostnader
Hyresintäkter Not 3 och 29 45 065 35 396 58 093 54 941
Hotellintäkter  - 15 516 - -
Övriga intäkter  11 389 12 479 9 365 11 904
Summa fastighetsförvaltningens intäkter  56 453 63 391 67 458 66 845
     
Externa kostnader Not 4 -54 950 -55 283 -52 621 -47 763
Personalkostnader Not 5 -4 011 -4 724 -2 636 -3 186
Avskrivningar inventarier Not 6 -1 642 -2 712 -704 -796
Avskrivningar byggnader och markanläggningar Not 7 -9 525 -9 608 -8 349 -7 972
Resultat avyttring fastighet  - 21 897 - -
Summa fastighetsförvaltningens kostnader  -70 128 -50 429 -64 310 -59 716

Fastighetsförvaltningens resultat Not 3 -13 674 12 962 3 148 7 129

Resultat från finansiella investeringar
Resultat från värdepapper Not 9 26 179 61 961 26 129 61 911
Resultat från intressebolag Not 10 125 125 125 125
Resultat från andelar i dotterbolag Not 11 - 32 000 20 000 -
Resultat av bostadsrättsförsäljning  1 800 - 1 800 -
Ränteintäkter   241 215 259 342
Summa intäkter från finansiella investeringar  28 345 94 300 48 313 62 377

Räntekostnader   -779 -4 973 -444 -640
Förvaltningskostnader Not 4 -1 613 -1 293 -1 613 -1 293
Övriga finansiella kostnader  -951 -1 279 -951 -1 279
Summa kostnader från finansiella investeringar  -3 343 -7 545 -3 008 -3 212

Resultat från finansiella investeringar  25 002 86 755 45 305 59 165

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt  64 485 96 388 82 421 44 544

Bokslutsdispositioner     
Avsättning/återföring periodiseringsfond Not 12 - - -4 800 588
Koncernbidrag Not 13 - - -10 450 -68 200

Skatt på årets resultat Not 14 -7 118 -19 718 -3 477 -563

ÅRETS RESULTAT  57 366 76 670 63 693 -23 631
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BALANSRÄKNING (TKR)
Balansräkningen redovisar den ekonomiska ställningen per bokslutsdagen den 31 december.

 Koncernen Moderförbundet
  2015 2014 2015 2014
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utvecklingskostnader Not 30 22 160 16 103 22 160 16 103
Varumärke  80 120 - -
Summa immateriella anläggningstillgångar  22 240 16 223 22 160 16 103

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark Not 7 488 121 481 260 403 757 400 704
Pågående ny-, till- och ombyggnad Not 8 30 383 22 862 24 268 17 664
Inventarier Not 6 15 126 17 202 12 066 13 318
Summa materiella anläggningstillgångar  533 630 521 324 440 090 431 686

Finansiella anläggningstillgångar     
Aktier i dotterbolag Not 15 - - 13 705 26 315
Aktier i intressebolag Not 16 6 638 6 638 6 638 6 638
Långfristiga värdepappersinnehav Not 17 975 846 967 851 973 038 964 043
Andelar i bostadsrätter Not 18 6 805 8 802 6 805 8 802
Långfristiga fordringar dotterbolag Not 19 - - 26 380 26 980
Andra långfristiga fordringar Not 20 4 308 5 750 4 308 5 750
Uppskjuten skattefordran Not 31 1 966 4 072 1 589 1 900
Summa finansiella anläggningstillgångar  996 563 993 112 1 032 463 1 040 427

Summa anläggningstillgångar  1 552 433 1 530 660 1 494 714 1 488 217

Omsättningstillgångar

Varulager m.m
Varulager   3 627 3 483 - -
     
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar  6 518 9 461 1 195 3 092
Fordringar på dotterbolag Not 21 - - 2 388 631
Fordringar på intressebolag  - 21 - -
Aktuella skattefordringar  7 904 11 018 6 749 10 704
Övriga fordringar  6 758 5 617 4 245 3 534
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not 22 32 179 23 535 30 505 21 628
  53 359 49 652 45 083 39 588
 

Kassa och bank  64 791 31 912 60 231 28 889

Summa omsättningstillgångar  121 777 85 047 105 313 68 477

SUMMA TILLGÅNGAR  1 674 211 1 615 706 1 600 027 1 556 694
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FORTS BALANSRÄKNING 
 Koncernen Moderförbundet
  2015 2014 2015 2014
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital Not 23    
Ändamålsbestämda medel  279 473 279 473 279 473 279 473
Bundna reserver  - - - -
Fria reserver/Balanserat resultat  842 343 762 602 775 802 799 433
Årets resultat  57 366 76 670 63 693 -23 631
Eget kapital hänförligt till moderförbundet  1 179 182 1 118 745 1 118 968 1 055 275

Summa eget kapital  1 179 182 1 118 745 1 118 968 1 055 275

Obeskattade reserver     
Periodiseringsfond Not 12 - - 4 800 -
Summa obeskattade reserver  - - 4 800 -

Avsättningar     
Avsatt till pensioner Not 24 6 516 11 167 6 516 11 167
Uppskjuten skatt  2 269 98 - -
Summa avsättningar  8 785 11 265 6 516 11 167

Långfristiga skulder     
Inteckningslån Not 25 360 000 360 000 290 000 290 000
Summa långfristiga skulder  360 000 360 000 290 000 290 000

Kortfristiga skulder     
Leverantörsskulder  33 149 38 586 28 888 33 973
Pågående arbete  831 - - -
Checkräkningskredit (avtalad kredit 70 mkr (70 mkr))  5 423 4 542 - -
Skulder till dotterbolag Not 26 - - 69 728 91 161
Skulder till intressebolag Not 27 22 508 20 036 22 508 20 036
Skatteskulder  - 110 - -
Övriga skulder  28 344 27 480 24 859 23 333
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 28 35 988 34 943 33 759 31 749
Summa kortfristiga skulder  126 243 125 697 179 742 200 252

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  1 674 211 1 615 706 1 600 027 1 556 694

Ställda panter     
Fastighetsinteckningar  150 318 150 318 132 098 132 098
Företagsinteckningar  4 350 4 350 - -

Ansvarsförbindelser     
Borgensåtagande  - - 70 000 70 000
TCO Borgensring (172 481 st x 500 kr)  86 240 87 478 86 240 87 478
Konfliktfond SFHL (7 200 000 kr okt 2010 + KPI)  7 670 7 658 7 670 7 658
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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 Moderförbundet
  2015 2014 2015 2014 
Den löpande verksamheten     
Rörelseresultat före finansiella poster  39 842 41 633 37 116 -14 621
Avskrivningar  13 768 13 498 11 515 9 773
Övriga ej likviditetspåverkande poster  2 749 -54 632 -1 427 -1 392
  55 999 499 47 204 -6 240

Erhållen ränta  241 215 259 342
Erhållna utdelningar  160 126 14 742 36 076 14 695
Erlagd ränta  -3 343 -7 545 -3 009 -3 213
Betald skatt  -701 -8 759 789 -9 415
  68 322 -848 81 319 -3 831

Ökning/minskning varulager  -144 -758 - -
Ökning/minskning kundfordringar  2 943 -2 067 1 897 -2 195
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar  -9 764 6 736 -11 345 6 313
Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder  -5 437 11 331 -15 425 12 823
Ökning/minskning leverantörsskulder  6 093 -32 940 -5 085 43 008
Kassaflöde från den löpande verksamheten  62 013 -18 546 51 361 56 118

Investeringsverksamheten    
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar  -7 792 -10 914 -7 792 -10 914
Investeringar i materiella anläggningstillgångar  -27 610 -15 319 -21 408 -9 446
Sålda materiella anläggningstillgångar  - 89 589 - - 
Investeringar i dotterbolag  - -1 570 - -1 570
Investeringar i intressebolag  - - - -
Återbetalt aktieägartillskott från koncernföretag  - - 12 610 - 
Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar  -133 004 -246 719 -133 004 -246 719
Avyttring/amortering av övriga  
finansiella anläggningstillgångar  139 426 268 314 140 025 268 914
Ökning/minskning kortfristiga finansiella placeringar  - - - -
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -28 980 115 381 -9 569 265

Finansieringsverksamheten    
Erhållet/lämnat koncernbidrag  - - -10 450 -68 200
Amortering av skuld  - -110 000 - -
Upptagande av lån  - - - -
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  - -110 000 -10 450 -68 200

Årets kassaflöde  33 033 -13 165 31 342 -11 817

Likvida medel vid årets början  31 912 45 077 28 889 40 706
Likvida medel vid årets slut  64 945 31 912 60 231 28 889

Förändring av likvida medel  33 033 -13 165 31 342 -11 817
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ALLMÄNNA REDOVISNINGSPRINCIPER
Från och med räkenskapsåret 2014 upprättas årsredo-
visningen med tillämpning av årsredovisningslagen 
och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 
Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 

KONCERNREDOVISNING
I koncernredovisningen ingår dotterbolag där förbundet 
direkt eller indirekt innehar mer än 50 procent av röster-
na 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 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 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 bokslutsdisposi-
tioner och obeskattade reserver. Dessa delas upp i eget 
kapital och latent skatteskuld med tillämpning av gäl-
lande inkomstskatt. Uppskjuten skatt hänförlig till årets 
bokslutsdispositioner ingår i koncernens skattekostnad. 
Resterande del av årets bokslutsdispositioner ingår i 
koncernens nettovinst.

REDOVISNINGSPRINCIPER OCH NOTER
UPPLYSNINGAR TILL RESULTATRÄKNINGEN

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 för den period avgiften avser. 

LEASINGAVTAL
Samtliga leasingavtal där föreningen är leasetagare 
redovisas som operationell leasing. Leasingavgiften 
redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden. 
Föreningens uthyrning av bostäder och lokaler klas-
sificeras som operationell leasing. Leasingintäkterna 
redovisas linjärt under leasingperioden.

INKOMSTSKATTER
Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och 
skatteregler som gäller på balansdagen. 

Uppskjutna skatter värderas utifrån de skattesatser och 
skatteregler som är beslutade före balansdagen. Upp-
skjuten skattefordran avseende underskottsavdrag re-
dovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget 
kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning.
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UPPLYSNINGAR TILL BALANSRÄKNINGEN

VÄRDERINGSPRINCIPER
Tillgångar, avsättningar och skulder värderas till an-
skaffningsvärde om inget annat anges nedan.

IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar redovisas till 
anskaffningsvärde minskat med ackumulerade av-
skrivningar. Aktiveringsmodellen tillämpas för internt 
upparbetade immateriella tillgångar. Avskrivning görs 
linjärt över den bedömda nyttjandetiden.

Följande avskrivningstider tillämpas: 
Medlemssystem 10 år 
Web och intranät  10 år

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaff-
ningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar. 
I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan 
hänföras till förvärvet av tillgången. När en komponent 
i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell 
kvarvarande del av den gamla komponenten och den 
nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras. Utgif-
ter för löpande reparation och underhåll redovisas som 
kostnader. Materiella anläggningstillgångar skrivs av 
systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. 
När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, 
beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. 
Linjär avskrivningsmetod används för övriga typer av 
materiella tillgångar.

Byggnader 
Stomme 50-100 år 
Tak 10-50 år 
Fasad/balkong 0-40 år 
Fönster 0-40 år 
Bad/våtutrymme 0-30 år 
Kök 0-20 år 
Rör/vs/el 0-45 år 
Ventilation 0-40 år 
Hiss 0-40 år 
Markanläggningar  20 år 
Byggnadsinventarier  5-50 år 
Inventarier  5 år 
Datorer  3 år 

FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

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 redovisas som omsättningstillgångar med 
undantag för poster med förfallodag mer än 12 månader 
efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggnings-
tillgångar. Fordringar tas upp till det belopp som för-
väntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda 
osäkra fordringar.

AVSÄTTNINGAR
En avsättning redovisas när föreningen har förpliktel-
ser som är hänförliga till räkenskapsåret eller tidigare 
räkenskapsår och som på balansdagen är säkra eller 
sannolika till sin förekomst men ovissa till belopp eller 
till den tidpunkt då de skall infrias. Avsättningar vär-
deras till den bästa uppskattningen av det belopp som 
kommer att behöva erläggas.

SEMESTERLÖNESKULD
Avsättning har gjorts för semester som är inarbetad, 
men inte uttagen per den sista december.

KASSAFLÖDESANALYS
Kassaflödesanalysen upprättas enligt den indirekta 
metoden, dvs den utgår från förbundets resultat före 
finansiella poster. Det redovisade kassaflödet omfattar 
endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar. 
Som likvida medel klassificeras kassa- och banktillgodo-
havanden.
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 Koncernen Moderförbundet
  2015 2014 2015 2014
Not 1 Erhållna bidrag
 Internationellt bistånd 6 731 5 581 6 731 5 581
 Övriga bidrag 32 - 32 -
 

 Summa 6 763 5 581 6 763 5 581

Not 2 Utbetalda anslag till avdelningar samt avgifter  
 och bidrag till andra organisationer
 Anslag till avdelningar 75 795 73 270 75 795 73 270
 Avgifter till organisationer  
 (TCO, EI, Etuce, TAM, NLS mfl) 23 932 23 934 23 932 23 934
 Övriga bidrag (internationellt  
 utvecklingssamarbete) 11 125 8 682 11 125 8 682
 

 Summa 110 852 105 886 110 852 105 886

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 - - 19 777 19 414

Not 4 Arvode och kostnadsersättningar till revisorer
 Grant Thornton Sweden AB
 Revisionsuppdrag - 60 - -
 Andra uppdrag  -  - - -

 SET Revisionsbyrå AB
 Revisionsuppdrag - 94 - -
 Andra uppdrag - 85 - -

 PwC
 Revisionsuppdrag 923 687 641 666
 Andra uppdrag 578 332 578 332
 

Summa  1 501 1 258 1 219 998

Not 5 Personal
 Löner och andra ersättningar:
 Styrelse, förbundsordförande och  
 verkställande direktör 5 799 6 257 4 853 4 697
 Övriga anställda 162 044 156 902 148 823 143 950
 varav facklig verksamhet   146 967 141 764
 varav fastighetsförvaltning   1 856 2 186
 Totalt löner och ersättningar 167 843 163 159 153 676 148 647

 Sociala kostnader:
 Styrelse, förbundsordförande och  
 verkställande direktör 2 936 3 019 2 363 2 823
 Övriga anställda 83 762 79 654 76 907 73 110
 varav facklig verksamhet   76 142 72 428
 varav fastighetsförvaltning   765 682

 Varav pensionskostnader:
 Styrelse, förbundsordförande och  
 verkställande direktör 1 107 1 368 848 1 172
 Övriga anställda 27 036 24 743 25 067 23 546

 Övriga personalkostnader 10 470 12 875 9 293 10 380
 

 Summa personalkostnader 265 011 258 707 242 239 234 959
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forts. Not 5 Koncernen Moderförbundet
  2015 2014 2015 2014 

 Antalet anställda
 Kvinnor 203 200 180 180
 Män 100 100 94 92
 

 Totalt 303 300 274 272

 Styrelse och ledande befattningshavare,
  KONCERNEN 2015 2014
  antal var av var av antal var av var av
   män kvinnor  män kvinnor
 Styrelseledamöter 33 33% 67% 36 36% 64%
 Verkställande direktör och andra ledande 
 befattningshavare 11 36% 64% 14 14% 86%

 Styrelse och ledande befattningshavare, 
 MODERFÖRETAGET 2015 2014
  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 7 43% 57% 9 22% 78%

            Koncernen       Moderförbundet
  2015 2014 2015 2014 
Not 6 Inventarier
 Ingående anskaffningsvärde 73 088 101 104 55 821 54 202
 Inköp under året 392 1 803 179 1 619
 Försäljning/utrangering under året -23 -29 819 - -
 

 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 73 457 73 088 56 000 55 821

 Ingående avskrivningar -64 501 -85 896 -51 121 -49 320
 Försäljning/utrangering under året 22 25 244 - -
 Årets avskrivningar -2 468 -3 849 -1 431 -1 801
 (varav Fastighetsförvaltning)   (-704) (-796)
 

 Utgående ackumulerade avskrivningar -66 947 -64 501 -52 552 -51 121

 Utgående bokfört värde 6 510 8 587 3 448 4 700

 Konst*
 Ingående anskaffningsvärde 8 618 8 537 8 618 8 537
 Inköp under året - 81 - 81
 

 Utgående anskaffningsvärde 8 618 8 618 8 618 8 618

 Totalt bokfört värde inventarier 15 126 17 202 12 066 13 318

 *)  Konsten räknas till materiella anläggningstillgångar men till skillnad mot inventarier sker ingen 
  avskrivning då konst sällan utsätts för någon reell värdeminskning.

 Koncernen Moderförbundet
  2015 2014 2015 2014
Not 7 Byggnader och mark
 Ingående anskaffningsvärde 638 347 712 841 534 357 533 020
 Försäljning/utrangering under året - -80 679 - -
 Inköp 4 985 6 185 - 1 337
 Omklassificeringar 11 402 - 11 402 -
 

 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 654 734 638 347 545 759 534 357
 Ingående avskrivningar -157 088 -165 041 -133 653 -125 681
 Årets avskrivningar -9 525 -9 609 -8 349 -7 972
 Försäljning/utrangering under året - 17 562 - -
 

 Utgående ackumulerade avskrivningar -166 613 -157 088 -142 002 -133 653

Not 7 forts. nästa sida
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forts. Not 7 Koncernen Moderförbundet
  2015 2014 2015 2014

 Ingående uppskrivningar - 47 444 - -
 Återförd uppskrivning - -47 444 - -
 

 Utgående ackumulerade uppskrivningar - - - -

 Utgående bokfört värde  488 121 481 260 403 757 400 704

 Taxeringsvärden på fastigheter i Sverige 687 222 748 222 654 917 654 917
 Varav mark 292 693 332 369 279 479 279 479
 

 Marknadsvärde fastigheter 1 067 200 1 000 000 1 001 700 934 500

 Med marknadsvärde avses det mest sannolika priset  vid en försäljning på en fri och öppen fastighets- 
 marknad vid ett visst givet tillfälle, den s.k värdetidpunkten. Försäljningen förutsätts ske efter det att  
 värderingsobjektet varit utbjudet till försäljning på ett för fastighetstypen sedvanligt sätt under en  
 normal exponeringstid.
 Marknadsvärdebedömningen sker genom en kombination av två metoder. En ortsprismetod som är en analys  
 av genomförda jämförbara förvärv samt en marknadsanpassad av kastningsmetod som är en nuvärde- 
 beräkning av sannolika framtida ekonomiska utfall.
  De två metoderna får inbördes olika vikt från fall till fall beroende på objektets karaktär samt tillgång och  
 kvalitet på relevant information.
 Värderingen är genomförd av oberoende värderingsman.

Not 8 Pågående ny-, till- och ombyggnad
 Ingående balans 22 862 18 023 17 664 11 255
 Under året nedlagda kostnader 22 234 7 251 21 230 6 409
 Under året gjorda omfördelningar -14 713 -2 412 -14 626 -
 

 Utgående balans 30 383 22 862 24 268 17 664

Not 9 Resultat från värdepapper
 Utdelningar värdepapper 12 592 13 260 12 542 13 210
 Realisationsresultat vid försäljningar 10 178 47 341 10 178 47 341
 Erhållna rabattandelar 3 409 1 360 3 409 1 360
 Återförd nedskrivning - - - -
 

  26 179 61 961 26 129 61 911

Not 10 Resultat från intressebolag
 Utdelning från Svenska Lärarförsäkringar AB 125 125 125 125
 

  125 125 125 125

Not 11 Resultat från andelar i dotterbolag
 Realisationsvinst vid försäljningar - 32 000 - -
 Utdelning från Gemenskapens Fastigheter AB - - 20 000 -
 

 Summa  - 32 000 20 000 -

Not 12 Periodiseringsfond
 Periodiseringsfond taxering 2015   4 800 -
 

 Summa   4 800 -

 Förändring av periodiseringsfond   4 800 -588

Not 13 Koncernbidrag
 Lämnat koncernbidrag, Gemenskapens Fastigheter AB   -9 800 -68 200
 Lämnat koncernbidrag, Lärarfortbildning AB   -650 -
 

    -10 450 -68 200
Not 14 Skatter
 Aktuell skatt -3 707 -35 -3 168 -2
 Aktuell skatt hänförlig till tidigare år 2 -15 2 -15
 Uppskjuten skatt -3 413 -19 668 -311 -546
 

 Summa -7 118 -19 718 -3 477 -563
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 Koncernen Moderförbundet
  2015 2014 2015 2014
Not 15 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

 Gemenskapens Fastigheter AB,
 556061-5501, Stockholm 100,00% 45 000   12 605 25 215

 Anskaffningsvärde/bokfört värde i dotterbolag   13 705 26 315
 Ingående anskaffningsvärde     26 315 24 745
 Inköp under året     - 1 570
 Återbetalning aktieägartillskott    -12 610 -
 

 Utgående anskaffningsvärde   13 705 26 315

Not 16 Aktier i intressebolag
  Ägarandel Antal aktier
 Svenska 
 Lärarförsäkringar AB, 
 556431-9332, Stockholm 50,00% 12 500 6 600 6 600 6 600 6 600

 Skolforum Yrkesutveckling 
 Sverige AB, 556636-4260, 
 Stockholm 30,00% 300 38 38 38 38
 Anskaffningsvärde/bokfört värde i intressebolag 6 638 6 638 6 638 6 638

 Ingående anskaffningsvärde   6 638 6 638 6 638 6 638
 

 Utgående anskaffningsvärde 6 638 6 638 6 638 6 638

Not 17 Långfristiga värdepappersinnehav
 Lärarförbundet äger värdepapper som förvaltas på uppdrag av fyra externa förvaltare, Öhmans, Swedbank, 
 Nordea och SEB. Innehavet är fördelat mellan aktier, aktiefonder, räntefonder och alternativa placeringar.

 Förbundet har en övergripande placeringspolicy som ger grova riktlinjer och särskilda direktiv med de fyra 
 externa förvaltarna som innebär tydliga gränser avseende risk och socialt ansvarstagande samt miljöhänsyn. 

 Ingående anskaffningsvärde 967 851 942 072 964 043 938 264
 Förvärv 133 004 246 719 133 004 246 719
 Försäljningar -124 009 -220 940 -124 009 -220 940
 

 Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 976 546 967 851 973 038 964 043

 Marknadsvärde 1 181 880 1 150 613 1 178 405 1 147 805

 Specifikation över värdepappersinnehavet 

 Moderförbundet 
 Svenska aktier antal ansk.värde marknadsvärde orealiserad
     vinst/förlust
 AstraZeneca SDB 8 300 3 732 4 797 1 065
 Atlas Copco A 57 900 8 292 12 066 3 775
 Attendo 53 077 2 911 3 742 831
 Autoliv SDB 11 700 7 010 12 554 5 544
 Bilia A 63 800 4 109 12 250 8 141
 Billerudkorsnäs 31 700 1 869 4 983 3 114
 Bookly International 17 000 5 000 5 000 0
 Bravida Holding 80 516 3 246 4 469 1 223
 Capio 153 700 8 375 8 838 463
 Coor Service Management 185 400 6 826 7 305 479
 Eltel 108 800 7 398 9 194 1 795
 Hemfosa Fastigheter 86 178 4 350 8 122 3 772
 Hennes & Mauritz B 43 300 9 337 13 081 3 744
 Industrivärden C 26 000 2 493 3 773 1 280

Lärarförbundets ekonomiska rapport 2015 • 45

Not 17 forts. nästa sida



Lärarförbundets ekonomiska rapport 2015 • 46Lärarförbundets ekonomiska rapport 2015 • 46

 forts. Not 17 antal ansk.värde marknadsvärde orealiserad
     vinst/förlust

 Investor B 32 700 4 887 10 222 5 335
 Inwido 58 100 4 829 6 449 1 620
 Meda 66 370 4 907 7 108 2 201
 NCC B 44 600 6 365 11 730 5 365
 Sandvik 71 800 4 962 5 317 354
 SCA B 62 000 7 602 15 283 7 681
 Scandi Standard 140 900 6 630 7 644 1 013
 SEB A 112 600 6 310 10 066 3 756
 Skanska B 38 000 6 199 6 262 63
 Swedbank A 65 430 7 021 12 242 5 221
 

 Summa svenska aktier  134 660 202 497 67 837

 Svenska aktiefonder
 Aktiefonden OFR 6 831 14 310 38 372 24 062
 DNB Småbolagsfond A 3 464 3 316 10 048 6 732
 DNB Sverige Hållbar A 924 477 105 962 113 822 7 860
 DNB Sweden Micro Cap 8 973 3 071 7 111 4 040
 

 Summa svenska aktiefonder  126 659 169 353 42 694

 Utländska aktiefonder
 DNB Asian Small Cap 26 143 833 1 365 532
 DNB Global Emerging Markets 245 576 4 798 4 494 -304
 DNB Utlandsfond A 190 080 29 694 49 900 20 206
 Generation IM Global Equity A 18 557 20 668 43 780 23 112
 

 Summa utländska aktiefonder  55 993 99 539 43 546

 Summa aktier (enligt policy min 0 %, max 70 %) 40% 317 312 471 389 154 077

 Räntefonder
 Avkastningsfonden OFR 77 910 40 583 45 080 4 497
 DNB FRN-fond SEK A 226 400 23 504 23 806 302
 DNB Företagsobligationsfond A 203 678 21 025 23 136 2 111
 DNB SEK Long Bond A 730 771 38 148 38 534 386
 DNB SEK Short Bond A 505 414 13 348 13 774 426
 Lärarfond 59+ 3 062 608 30 941 43 428 12 487
 JPMorgan Funds Global Bond Opportunities 35 671 25 000 24 883 -117
 SEB Credit Multi Strategy SEK 750 687 77 103 80 618 3 515
 SKY Harbour US SD High Yield (H-SEK) 1 617 374 169 310 169 824 514
 Tjänstemannarörelsens förvaltningsfond (A) 13 500 19 394 26 142 6 748
 

 Summa räntefonder (enligt policy min 20 %, max 100 %) 42% 458 356 489 225 30 869

 Alternativa placeringar
 DNB ECO Absolute Return SEK 3 749 4 004 3 562 -442
 DNB Prisma 303 593 36 147 44 106 7 959
 SEB Microfinance Fund A/D 500 000 50 000 58 268 8 268
 SEB Microfinance Fund II Class A/C 500 000 50 000 57 935 7 935
 SEB Microfinance Fund III A/D2 NH3 SEK 500 000 50 000 49 375 -625
 SEB Private Equity Opportunity III S.C.A.SICAV.SIF B 724 7 215 4 546 -2 668
 

 Summa alt placeringar (enligt policy min 0 %, max 20 %) 18%  197 366 217 792 20 427

 Summa värdepappersinnehav  973 038 1 178 405 205 367
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 Koncernen Moderförbundet
  2015 2014 2015 2014
Not 18 Andelar i bostadsrätter
 Lärarförbundet äger fem bostadsrätter - en i Åre och fyra i Stockholm. 
 En i Stockholm och den sista på Gran Canaria har sålts under året.    
 Bostadsrätten i Åre nyttjas av säsongsanställd 
 personal på hotell Fjällgården. Bostadsrätterna 
 i Stockholm används som övernattnings-
 lägenheter för förbundsstyrelseledamöter 
 och långpendlande anställd.
 
 Ingående anskaffningsvärde 8 802 8 802 8 802 8 802
 Försäljningar -1 997 - -1 997 -
 

 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 6 805 8 802 6 805 8 802

 Utgående bokfört värde 6 805 8 802 6 805 8 802

Not 19 Långfristiga fordringar dotterbolag
 Ingående bokfört värde   26 980 27 580
 Amorteringar   -600 -600
 

 Utgående bokfört värde   26 380 26 980

Not 20 Andra långfristiga fordringar
 Ingående bokfört värde 5 750 5 783 5 750 5 783
 Amorteringar -1 442 -33 -1 442 -33
 Tillkommande fordringar - - - -
 

 Utgående bokfört värde 4 308 5 750 4 308 5 750

Not 21 Fordringar på dotterbolag
 Lärartidningar Produktion AB   2 388 631
 

 Summa   2 388 631

Not 22 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
 Medlemsavgifter 15 300 12 440 15 300 12 440
 Upplupna hyresintäkter 1 401 1 597 360 500
 Övriga poster 15 478 9 498 14 845 8 688
 

 Summa 32 179 23 535 30 505 21 628

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  
 Förskjutning mellan bundet och fritt eget kapital  -30 829   
 Bokfört värde vid årets utgång - -  

 Fria reserver
 Bokfört värde vid årets ingång 839 272 731 773 775 802 799 433
 Förskjutning mellan bundet och fritt eget kapital 3 071 30 829  
 Årets resultat 57 366 76 670 63 693 -23 631
 Bokfört värde vid årets utgång 899 706 839 272 839 495 775 802
 

 Summa eget kapital 1 179 182 1 118 745 1 118 968 1 055 275
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 Koncernen Moderförbundet
  2015 2014 2015 2014
Not 24 Avsatt till pensioner
 Pensionsfond Lärarförbundets och  
 Lärartidningar Produktion AB:s anställda. 

 Ingående bokfört värde 11 167 12 559 11 167 12 559
 Nya avsättningar 98 1 574 98 1 574
 Ianspråktaget belopp -4 749 -2 966 -4 749 -2 966
 

 Utgående bokfört värde 6 516 11 167 6 516 11 167

Not 25 Långfristiga skulder
 Andel av långfristiga skulder som förfaller  
 senare än fem år från balansdagen 360 000 360 000 290 000 290 000

Not 26 Skulder till dotterbolag
 Lärarfortbildning AB   5 988 4 611
 Ledarinstitutet i Sverige AB   2 850 2 850
 Gemenskapens Fastigheter AB   60 890 83 700
 

 Summa   69 728 91 161

Not 27 Skulder till intressebolag
 Svenska Lärarförsäkringar AB 22 508 20 036 22 508 20 036
 

 Summa 22 508 20 036 22 508 20 036

Not 28 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
 Upplupen semesterlön 16 674 16 364 16 110 15 439
 Upplupna sociala avgifter 4 626 4 614 4 356 4 363
 Förutbetalda hyresintäkter 4 387 4 785 4 387 3 756
 Övriga poster 10 301 9 180 8 906 8 191
 

 Summa 35 988 34 943 33 759 31 749

Not 29 Leasingavtal - Operationell leasing leasetagare    
 Under året har organisationernas leasingavgifter 
 uppgått till: 10 906 9 612 9 924 8 703

 Framtida minimileasingavgifter för icke  
 uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till 
 betalning enligt följande:
 Inom 1 år 11 001 8 386 9 924 7 477
 Mellan 2 till 5 år 16 349 11 494 13 705 8 709
 Senare än 5 år - - - -
 

  27 349 19 880 23 628 16 186

 Leasingavtal - Operationell leasing leasegivare
 Under året har organisationernas leasinginkomster 
 uppgått till: 63 560 59 516 58 093 54 941

 Framtida minimileasinginkomster för icke 
 uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till 
 betalning enligt följande:
 Inom 1 år 4 739 6 583 454 2 008
 Mellan 2 till 5 år 33 274 37 430 33 274 32 613
 Senare än 5 år - - - -
 

  38 013 44 013 33 728 34 621

Not 30 Balanserade utvecklingskostnader
 Ingående balans 16 103 5 189 16 103 5 189
 Under året nedlagda kostnader 7 792 10 914 7 792 10 914
 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 23 895 - 23 895 16 103
 Ingående avskrivningar - - - -
 Årets avskrivningar -1 735 - -1 735 -
 Utgående ackumulerade avskrivningar -1 735 - -1 735 -
 

 Utgående balans 22 160 16 103 22 160 16 103
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 Koncernen Moderförbundet
  2015 2014 2015 2014
Not 31 Uppskjuten skattefordran
 Ingående anskaffningsvärde 4 072 24 047 1 900 2 445
 Tillkommande fordringar 377 - - -
 Ianspråktagna fordringar -2 483 -19 975 -311 -545

 Utgående redovisat värde 1 966 4 072 1 589 1 900

 Uppskjuten skatt
 Uppskjutna skattefordringar

 Övriga avdragsgilla temporära skillnader, byggnader 4 065 4 376 4 065 4 376
 Outnyttjade underskottsavdrag 377 2 172  
 

 Summa 4 442 6 548 4 065 4 376
 Belopp som kvittas mot uppskjutna skattefordringar,  
 uppskjuten skatteskuld pågående arbete -2 476 -2 476 -2 476 -2 476
 

 Uppskjutna skattefordringar som redovisas  
 i balansräkningen 1 966 4 072 1 589 1 900
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STOCKHOLM DEN 21 APRIL 2016

Vår revisionsberättelse har lämnats den 25 maj 2016
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