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Så formas politiken

Lärarförbundets politik utgår från vad medlemmarna vill med 
skolans och yrkets utveckling samt villkoren för yrkesutöv-
ningen. Vår politik beslutas av kongressen och finns beskriven 
i stadgar, program, verksamhetsinriktning och budget.

I stadgarna finns våra grundläggande värderingar, vårt ändamål 
och våra uppgifter. I det långsiktiga programmet finns förbundets 
vision och ambitioner.

I en verksamhetsinriktning för varje kongressperiod konkreti-
seras stadgarnas uppgifter och programmets vision i olika mål. 
Dessutom antas en budget för kongressperioden.

Det är hela organisationens ansvar att arbeta i den riktning som 
kongressen beslutat, men förbundsstyrelsen har det yttersta 
ansvaret. Under kongressperioden prioriterar förbundsstyrel-
sen arbetet i årliga verksamhetsplaner och en budget. I verk-
samhetsplanerna gör förbundsstyrelsen sina prioriteringar 
inom ramen för kongressens beslut, men med hänsyn till det 
aktuella läget.

Genom att formulera avtalsinriktningar inför avtalsförhand-
lingar konkretiseras kongressens beslut ytterligare. I avtals-
förhandlingar är avtalsdelegationerna förbundsstyrelsens 
rådgivande organ. Den största delegationen, på det kommunala 
avtalsområdet, är också beslutsfattande.

I förbundets stadgar finns formella mötesplatser för förbunds-
styrelsens dialog med andra förtroendevalda. Förutom de 
formella organen finns även till exempel ordförandekonferenser 
och avdelningsstyrelsekonferenser för denna dialog.

Definitioner
Lärarförbundets cirka 232 000 medlemmar innefattar alla 
lärarkategorier från förskolan till högskolan, skolledare och 
studie- och yrkesvägledare samt lärarstudenter. Istället för att 
upprepa alla lärarkategorier i texterna, vilket skulle bli språkligt 
svårhanterligt, har vi valt ett enhetligt språkbruk: 

Begreppet lärare får stå för alla de olika yrkesinriktningar som 
finns representerade inom förbundet.

Begreppet skola får stå för alla skolformer från förskola till vuxen-



Kommentar
Ovanstående definitioner antogs på kongressen 2007. Sedan 2007 har 
förändringar skett i skollagen och nya medlemsgrupper tillkommit 
till Lärarförbundet. Utöver detta finns ytterligare begrepp som behöver 
definieras. Förbundsstyrelsen kommer därför fatta beslut om nya defi-
nitioner. Så länge inga nya definitioner är antagna av förbundsstyrelsen 
gäller de ursprungliga från 2007.

utbildning, universitet, högskola och musik- och kulturskola. 
Begreppet elev får stå för barn i förskola, elever i obligatoriska och 
frivilliga skolformer, studerande i vuxenutbildning och studenter på 
universitet och högskola. 

Även om inte musik- och kulturskolan är en skolform enligt 
skollagen har Lärarförbundet ändå valt att konsekvent tala om 
denna som skolform. Anledningen är att vi vill markera och 
politiskt flytta fram positionerna för denna skolverksamhet.

Begreppet utbildningsmiljö omfattar samtliga förutsättningar 
för lärandet, det vill säga läraruppdraget, eleverna, lärande- 
situationen, ledarskapet, planeringstiden, kompetensutveck-
lingen, utvecklingsarbetet, studenterna i VFU:n, skyldigheten 
att vara uppdaterad vad gäller ny forskning, arbetsledningen, 
samverkan, etiken, administrationen, dokumentationen, jäm-
ställdheten, reflektionen, de professionella kontakterna, loka-
lerna, lönesättningen, avtalet, lagarna och de lokala regelver-
ken, Skolverkets föreskrifter etcetera – alltså hela den dagliga 
miljö som lärare vistas i och påverkas av. 
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PORTALPARAGRAFEN

UR LÄRARFÖRBUNDETS STADGAR

1§ Grundläggande värderingar och 
ändamål
Lärarförbundet är ett fackligt yrkesförbund för lärare, skol-
ledare och studie- och yrkesvägledare samt lärarstuderande, 
vars syfte är att tillvarata medlemmarnas fackliga intressen.

Grundläggande värderingar
Mänskliga rättigheter
Lärarförbundet ansluter sig såväl till FN:s allmänna deklaration om 
de mänskliga rättigheterna, enligt vilken alla människor är födda 
fria och lika i fråga om värde och rättigheter, som till FN:s barn-
konvention enligt vilken barnens bästa ska komma i främsta rum-
met vid alla beslut och åtgärder som berör dem. 

Vi lever och verkar i ett mångkulturellt samhälle och en mång-
kulturell skola med de skyldigheter till respekt för vars och ens 
etniska och kulturella bakgrund som detta innebär. Vi tar avstånd 
från alla former av kränkningar och diskriminering och strävar 
efter att motverka ett segregerat samhälle. 

Lärares yrkesetik är vägledande i den dagliga yrkesutövningen.

Jämställdhet
Lärarförbundet verkar för jämställdhet såväl inom samhället, 
skolan som förbundet. Jämställdheten är både en rättvisefråga och 
en kvalitetsfråga – alla ska ha rätt att utveckla sina resurser utan de 
hinder som ett traditionellt könsrollstänkande reser.

Likvärdig utbildning
Alla barn, ungdomar och vuxenstuderande ska, oberoende av kön, 
geografisk hemvist samt sociala och ekonomiska förhållanden, ha 
lika tillgång till offentligt finansierad utbildning. Utbildningen ska 
vara av hög kvalité och likvärdig, oberoende var i landet den be-
drivs. Den ska bygga på vetenskaplig och konstnärlig grund samt 
på beprövad erfarenhet.

All utbildning ska ge förutsättningar till aktivitet och eget skapan-
de och ses i ett livslångt perspektiv. 

Solidaritet
Lärarförbundets fackliga arbete bygger på solidarisk samverkan och 
gemensamma lösningar: solidaritet med kamraterna på arbetplatsen, 
med alla medlemmar och solidaritet med världens lärare.

Internationellt samarbete
En viktig del av Lärarförbundets internationella arbete är att stödja 
lärare som förhindras att arbeta fackligt. 
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Genom att främja mänskliga och fackliga rättigheter i samarbete 
med lärarorganisationer i andra länder verkar vi för en demokratisk 
utveckling. 

Rätten till utbildning för alla är en utgångspunkt i Lärarförbun-
dets internationella samarbete. Vi strävar efter att stödja lärare 
som förhindras att organisera sig och arbeta fackligt i enlighet 
med ILOs kärnkonventioner. En viktig uppgift är att medverka till 
att lärare kan bygga starka, oberoende och demokratiska fackliga 
organisationer. 

Partipolitiskt obundet
Lärarförbundet är partipolitiskt obundet. Det innebär att när 
Lärarförbundet arbetar med och tar ställning i politiska frågor så 
sker detta utifrån Lärarförbundets grundläggande värderingar och 
fastställda politik.

Demokrati
Lärarförbundets uppgift är att tillgodose behov och medverka till 
att lösa problem för sina medlemmar; lösningar som inte alltid kan 
uppnås av var och en på egen hand. 

Om vi ska nå framgång så måste våra krav uppfattas som legiti-
ma och vila på många, aktiva och eniga medlemmars engagemang. 
Lärarförbundets beslut och inriktningen av vårt arbete formas dels 
på arbetsplatsen och på medlemsmöten där alla medlemmar kan 
komma till tals, dels genom representanter som utses på ett demo-
kratiskt sätt enligt majoritetsprincipen. 

Lärarförbundet kännetecknas av stor öppenhet. Olika åsikter ska 
föras fram och mötas med respekt. Informations- och kunskaps-
spridningen utvecklas ständigt och ska nyttjas för att erbjuda nya 
möjligheter till öppenhet och delaktighet. Lärarförbundet erbjuder 
varje medlem en arena för att komma till tals och påverka. 

Demokratin är en förutsättning för att Lärarförbundet ska vara 
ett starkt förbund. Därför ska all verksamhet som Lärarförbundet 
bedriver organiseras på ett sätt som gynnar den demokratiska 
processen.

Ändamål
I Lärarförbundet ska vi gemensamt:

→ förbättra individens och kollektivets villkor samt stärka  
 inflytandet över och förutsättningarna 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.
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Den skola vi vill skapa
Lärarförbundets program för yrke och villkor
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Den skola vi vill skapa
Lärarförbundets program för yrke och villkor Den skola vi vill skapa – visionen

Vi är lärare. Tillsammans är vi en stark och inflytelserik profession. 
Vi vill skapa en skola som väcker den vetgirighet, nyfikenhet och 
det självförtroende som bara kunskap ger. Den bästa skolan för 
varje elev.

Ingen elev ska gå osedd. Ingen elev ska stämplas som oönskad. 
Ingen elev ska falla igenom och förlora tron på sin egen förmåga. 
Det är ett stort ansvar. För att morgondagens vuxna ska bli själv-
ständiga och kloka individer behöver dagens lärare rätt förutsätt-
ningar. Det är vår främsta uppgift.

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

I den skola vi vill skapa är lärarnas  
ledarskap självklart
Vi lärare tar ansvar för att elevernas lärande alltid är i centrum.  
Professionen tolkar självständigt det uppdrag vi fått av samhället. Vi 
har ansvar för att eleverna får goda ämneskunskaper. Vi har  
också ett ansvar för att fostra eleverna till demokratiska medborgare 
och för att de utvecklar självständighet, social kompetens, kritiskt 
tänkande, etik och moral. I skolan får eleverna reflektera och gestalta 
sin kunskap i både tal, skrift och andra former av skapande. De erövrar 
en bas av kunskaper och färdigheter, som de kan fortsätta att bygga 
på – genom hela livet. 

Vi arbetar utifrån en bred och dynamisk kunskapssyn. Skolans 
utbildningsmiljö stimulerar alla sinnen och olika former av kunskap 
berikar varandra. Vi tar vara på det som eleven har lärt i andra sam-
manhang än i skolan och kopplar ihop det med lärandet i skolan.

I den skola vi vill skapa utvecklar  
lärare sig själva och sitt arbete
I vår skola möter eleven utbildade lärare med rätt kompetens.  
Lärare och skolledare integrerar vetenskap, konst och beprövad 
erfarenhet i sitt arbete. Vi har goda möjligheter att utveckla vår 
kompetens och är på så sätt garanter för kvaliteten i det pedago- 
giska arbetet. 

Lärares yrkesetik genomsyrar arbetet. Vi har tid att granska vår 
egen praktik och ompröva våra kunskaper, vår undervisning och 
skolans rutiner. Vi vidareutvecklar gemensamma erfarenheter och 
skapar på så sätt ny och fördjupad kunskap. Yrkesetiken är grun-
den för ökad autonomi och ökat inflytande över läraryrket.
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I vår skola uppskattar vi skickliga lärare. Vi tar till vara varandras 
kompetens och erfarenheter för att utveckla det egna arbetet. Många 
lärare forskar inom sitt område och för på så sätt yrket och skolan 
framåt. 

Vi samverkar inte bara inom vår egen skola eller kommun utan 
även nationellt och internationellt. För att öka kvaliteten i undervis-
ningen tar vi till vara lärarkårens samlade erfarenheter och forsk-
ningsresultat.

I den skola vi vill skapa finns  
trygghet och arbetsglädje 
Lärare och skolledare verkar tillsammans med elever för en god ut-
bildningsmiljö där alla är trygga, känner arbetsro och arbetsglädje. 

Lärares och skolledares professionella kunskap är vägledande både 
för hur den egna skolan styrs och för samhällets styrning av skolan. 

Stat och kommun tar ansvar för att offentligt finansierade skolor, 
oavsett huvudman, omfattas av samma regelverk och har de resurser 
som behövs. Vid alla beslut som rör skolan och även vid ekonomiska 
prioriteringar väger lärarnas bedömningar tungt. Vi har de befogen-
heter vi behöver för att genomföra vårt arbete på bästa sätt. Rollför-
delningen mellan lärare och andra yrkesgrupper i skolan är tydlig. 

I den skola vi vill skapa tar lärarna  
ansvar för morgondagens lärare 
Dagens lärare tar ansvar för morgondagens. Vi har ett stort infly-
tande över lärarutbildningens innehåll och det ingår i lärarrollen att 
bidra till att utbilda blivande lärare. Det finns ett fungerande växel-
spel mellan lärarutbildningen och lärares vardagliga arbete. Det sker 
genom dialog och genom att många lärare förenar tjänstgöringen i 
skolan med studier, forskning eller arbete vid universitet och högskola. 

I den skola vi vill skapa vill många bli lärare
Läraryrket har den höga status det förtjänar i samhället. Lärare och 
skolledare är välbetalda och har stora möjligheter att förbättra sin lön 
och utvecklas i yrket under hela arbetslivet. 

Arbetstiden rymmer både det dagliga arbetet med eleverna,  
planering, reflektion, utvärdering och långsiktigt utvecklingsarbete. 
Villkoren är också sådana att lärare har de bästa förutsättningarna 
att fullfölja sina ambitioner i arbetet. Kontinuerlig kompetensut-
veckling är en självklarhet. Möjligheten att bredda och fördjupa sin 
kompetens är god och karriärvägarna är många. Lärarnas legitimitet 
och omgivningens höga förtroende gör läraryrket till ett attraktivt val 
för många. Platserna på utbildningen är åtråvärda och utbildningen 
håller genomgående hög kvalitet.
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Från vision till verkligheten
Den skola vi vill skapa skiljer sig på många punkter från den 
skola vi har. Därför vill Lärarförbundet genomdriva en rad viktiga 
förändringar. Precis som våra föregångare och som lärare i andra 
länder utgår vi från elevernas bästa. En förutsättning för att vi 
ska lyckas är att vi är många som engagerar oss.

Tradition och utmaning
Ända sedan lärare i Sverige började organisera sig i föreningar 
har elevens lärande stått i centrum. Det var 1800-talets lärare som 
engagerade sig för alla barns rätt till en utbildning av god kvalitet. 
Samtidigt strävade de efter att förbättra sina villkor och höja sko-
lans och läraryrkets status i samhället. För Lärarförbundet liksom 
för dess föregångare har kampen för bättre villkor och för att 
utveckla skolan alltid gått hand i hand. Detta måste också i fram- 
tiden vara vägledande för vår verksamhet som fackligt yrkesför-
bund. I hela världen förs liknande diskussioner som hos oss. 
Överallt diskuteras kvalitet i undervisningen och hur tillgången 
till utbildade lärare med hög kompetens ska säkras. I vissa länder 
handlar det om alla barns rätt till utbildning överhuvudtaget. Över-
allt i världen ska skolan rusta eleverna för att möta ett föränderligt 
samhälle. Det innebär att vi lärare måste förhålla oss till samtids- 
och framtidsfrågorna och hantera stora förändringar som om- 
formar vårt samhälle och våra levnadsmönster. Att vara lärare är att 
sätta spår i framtiden. Genom vår roll i samhällsbyggandet bidrar vi 
till utvecklingen av demokratiska och rättvisa samhällen världen över.

Läraryrkets huvuduppgifter är att främja elevens lärande. Det 
omfattar kunskapsutveckling, personlig och social utveckling samt 
demokratiska värderingar såsom jämställdhet och alla människors 
lika värde. Undervisningen i skolan har genomgått betydande för-
ändringar, en många gånger genomgripande omvandling av organi-
sation, innehåll och former. Samhällsutvecklingen medför ständigt 
nya villkor för skolan. Det gäller till exempel skolans uppgift att 
utbilda för en hållbar utveckling och för en god utbildningsmiljö 
som främjar elevens hälsa ur såväl fysiskt som psykiskt och socialt 
perspektiv. Det innebär nya utmaningar för Lärarförbundet. Där-
för utmanar vi oss själva, ifrågasätter självklara sanningar och ser 
gamla frågor ur nya perspektiv. 

Ett viktigt förbund för alla lärare
För att lyckas genomdriva de förändringar som skolan och lärarna 
behöver krävs det att vi är många – många som arbetar för att förändra, 
både tillsammans och var för sig i sin egen yrkesvardag. Ju fler vi blir 
som är engagerade desto större betydelse får medlemskapet för var 
och en. Tillsammans är vi starka – tillsammans är jag stark.



 DEN SKOLA VI VILL SKAPA 10  11 DEN SKOLA VI VILL SKAPA

Lärarförbundet strider för att förbättra villkoren, såväl för individen 
som för kollektivet. Vi vill stärka lärarnas inflytande i arbetet. 

Lärarförbundet påverkar även samhällsutvecklingen i frågor som 
är viktiga för lärarna, eleverna och skolan. 

Lärarförbundet är viktigt för medlemmarnas trygghet. Välfärden 
bygger på att vi har en grundtrygghet i form av försäkringar för 
sjukdom, föräldraskap, arbetsskador och arbetslöshet, samt ett 
välutvecklat pensionssystem. Vi arbetar för att förbättra denna 
grundtrygghet och vi kompletterar den med trygghetsavtal och 
avtalsförsäkringar. Bra trygghetssystem är avgörande för att klara 
nödvändiga omställningar, inte minst för lärare och skolledare i  
ett utbildningssystem som ständigt förändras.

Yrke och villkor i samspel
Lärares yrkes- och villkorsfrågor är intimt sammanflätade. För att 
lärarkåren ska kunna hävda sina yrkesmässiga ambitioner måste 
vi ha rätt att förhandla som likvärdig part, teckna kollektivavtal 
och kunna tillgripa konfliktåtgärder. Detta är grundläggande i ett 
demokratiskt samhälle och det är nödvändigt att dessa rättigheter 
garanteras i lagstiftning.

Löner och övriga villkor ska avgöras i fria förhandlingar mellan 
självständiga och likvärdiga parter på arbetsmarknaden. Rätten att 
teckna kollektivavtal är en omistlig del av demokratin. Parterna 
måste värna kollektivavtalen och respektera varandras rätt att före-
träda sina medlemmar. 

Den lokala partsställningen måste förstärkas. I varje central av-
talsrörelse ska övervägas om villkorad fredsplikt kan bidra till eller 
vara en del av goda avtalslösningar centralt och lokalt.

Rätten att teckna kollektivavtal innebär en ömsesidig skyldighet att 
ta ansvar för att förhandlingssystemet upprätthålls på alla nivåer.

Lärarförbundet samarbetar med lärarförbund och andra fackliga 
organisationer i världen. Vi ger aldrig upp kampen för fackliga fri- 
och rättigheter i alla länder. Vi försvarar de fackliga fri- och rättig-
heterna där de finns och arbetar hårt för dem där de saknas. 

Lärarlönerna är för låga i relation till utbildningslängd och de 
krav som yrket ställer. Lärarnas löner ska höjas i nivå med de man-
ligt dominerade yrkena i näringslivet med motsvarande utbild-
ningskrav. Det ligger varken i Lärarförbundets eller i samhällets  
intresse att behålla orättvisor som bygger på förlegade traditioner, 
där kvinnors arbete konsekvent värderats lägre än mäns. Dessa orätt-
visor, liksom osakliga löneskillnader inom yrket, ska bekämpas.

Lärares lön ska motsvara deras uppdrag, kompetens och an-
svar. Därför ska lärares löner höjas, ingångslönerna bli högre och 
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lönespridningen öka. Att utvecklas i yrket ska löna sig för alla lärare 
under hela arbetslivet. Alla lärare ska garanteras en reallöneökning.

Lärarens utbildning, erfarenhet och ansvar samt arbetets svårig-
hetsgrad och sättet att utföra arbetet är det som ska värderas vid 
lönesättning. Det är framför allt det pedagogiska arbetet som ska 
prioriteras. Alla lärare ska ha möjlighet att vara delaktiga i diskus-
sionen om lönesättningens grunder. Differentierad och individuell 
lönesättning – oavsett om den sker via lönesättande samtal eller via 
förhandling – förutsätter att grunden för lönesättningen är över-
enskommen och känd. Först då kan lönen uppfattas som rättvis 
och stimulera till utveckling. Det krävs att också skolledarna löne-
sätts rätt och har hög kompetens inom området. Ledarskapet ska 
inriktas på att stödja och stimulera den pedagogiska utvecklingen.

För att lärarprofessionen ska kunna utvecklas är det nödvändigt 
att lärarna har tid att utveckla skolan och sig själva. Lärare ska ha 
stort inflytande över arbetets innehåll och arbetstidens användning. 

Undervisningens alla delar och utveckling i yrket ska rymmas 
inom ramen för arbetstiden. Lärarförbundet ska arbeta för att 
lärare ska kunna fortsätta att utvecklas och vara aktiva hela yrkes-
livet. En generell arbetstidsförkortning är ett steg på vägen mot ett 
hållbart yrkesliv.

Lärarförbundet verkar därför för tydliga avtalskonstruktioner cen-
tralt och lokalt som säkerställer goda löne- och anställningsvillkor, 
rätten till heltid och möjligheten till kontinuerlig utveckling i yrket. 
Nya tider kräver nya lösningar och vi behöver vara beredda att ana-
lysera, ompröva och utveckla våra strategier och våra metoder.

Rätt till utbildning 
Lärarförbundets grundläggande värderingar vilar på principen om 
alla människors lika värde och rättigheter. Vi arbetar på ett sätt som 
gynnar demokratisk utveckling.

Allas rätt till utbildning av god kvalitet är ett övergripande mål 
och vårt utbildningsengagemang stannar inte vid Sveriges gränser. 
Solidariteten lärare emellan är större än så. Den är lokal, nationell 
och internationell. När vi lär av andra och delar med oss av våra 
erfarenheter stärks lärarkåren globalt. För Lärarförbundet är det 
självklart att delta i kampen för starka, demokratiska och oberoen-
de fackliga lärarorganisationer världen över. 

Yrkesetiken vägleder lärares arbete och stärker alla elevers rätt 
till likvärdig utbildning av hög kvalitet. Skolan ska vara en trygg 
miljö fri från alla former av mobbning, diskriminering och andra 
kränkningar. Därför ska Lärarförbundet bidra till att kontinuerligt 
utveckla och levandegöra lärares yrkesetik.
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Bedömning är en väsentlig del av allt lärararbete i alla skolor från 
förskola till universitet. 

En bedömning för lärande ska gynna elevernas kunskapsutveck-
ling och lärarnas möjligheter att sätta in rätt åtgärder. En viktig 
faktor för tilliten till skolan är att betyg uppfattas som rättvisa och 
grundas på nationella kriterier som professionen haft inflytande 
över. Lärarförbundet verkar för att lärarna utvecklar både en bättre 
kunskapsgrund och tillförlitliga redskap för sitt arbete med att be-
döma eleverna likvärdigt. Bedöm ning och betygssättning handlar 
om mer än det enkelt mätbara. Därför är det lärarna som ska ha 
makten över bedömningsfrågorna.

Resurser och regelverk ska gynna lärande
En skola i världsklass måste få kosta. Det krävs att en allt större  
andel av Sveriges resurser avsätts för utbildning. Staten och kom-
munerna har ansvar för skolans likvärdighet. Elever är olika och 
har olika behov. Kommunerna ska ha ett resursfördelningssystem 
som tar hänsyn till det. De ska också se till att förutsättningarna i 
övrigt anpassas till varje skolas elevunderlag.

Lärarförbundet ska påverka beslutsfattarna så att en tillräcklig 
finansiering av skolan säkras. Fördelningen av olika resurser, till 
exempel olika lärarkompetenser och stödfunktioner, ska bygga på 
lärarnas professionella bedömningar och göras på arbetsplatsnivå 
för att resurserna ska användas på bästa sätt.

De som vill bedriva skolverksamhet ska granskas noga innan de 
beviljas tillstånd. Tillståndet ska dras in om huvudmannen inte 
lever upp till sina skyldigheter. Ägares vinstintressen får aldrig gå 
före elevernas behov. 

Skollagen och övriga bestämmelser ska gälla lika för alla huvud-
män. Det är statens ansvar att utöva tillsyn så att detta uppdrag 
fullgörs i demokratisk ordning.

Lärarförbundet ska påverka skollag och övriga styrdokument 
så att likvärdighet i hela utbildningssystemet garanteras. Vi ska 
verka för att det blir en skyldighet för varje kommun att erbjuda 
musik- och kulturskola. Skollagen ska också reglera huvudmannens 
skyldighet att bidra till finansiering av forskning och utvecklings- 
insatser, samt elevernas rätt till en god arbetsmiljö. Behörighetsregler 
för alla lärare ska fastslås i skollagen. 

Arbetsorganisationen ska gynna utveckling 
Lärarförbundet ska verka för en arbetsorganisation som tar vara på 
lärarnas olika utbildning och som kunskaper och gynnar lärande. 
Vi ska bevaka att lärare så långt som möjligt anställs och arbetar i 
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enlighet med sin behörighet. Det behövs väsentligt ökade resurser 
för kompetensutveckling så att lärarnas formella kompetens mot-
svarar de ämnesområden och åldrar där de undervisar. Lärare ska 
över tid kunna variera omfattningen av undervisning, utvecklings-
arbete, forskning och nödvändig administration inom arbetstidens 
ram. 

Lärarförbundet ska verka för en ledningsstruktur som stödjer 
utveckling. Ett samlat ledningsansvar för både drift och utveckling 
ska finnas inom varje skolområde. Rektors pedagogiska ansvar i 
dessa frågor ska avspeglas i arbetsorganisationen.

Arbetsgivaren har det juridiska ansvaret för arbetsmiljön. Ansvaret 
innefattar både den fysiska och psykosociala arbetsmiljön. I det vidare 
begreppet utbildningsmiljö, som omfattar alla förutsättningar för 
lärandet, blir det tydligt att skolledare, lärare, elever och har ett 
gemensamt ansvar. Hur arbetet organiseras på skolan har stor 
betydelse för utbildningsmiljön, som ska gynna lärande och ge alla 
i skolan goda arbetsförhållanden. 

Det ska vara självklart att lärares arbetsuppgifter ryms inom 
arbetstiden. En arbetsorganisation där lärarna ägnar sig åt under-
visning och utvecklingsarbete kräver balans och växelverkan mellan 
dessa uppgifter, så att effekter av det ena påverkar det andra. 
Skolledare och lärare behöver kontinuerligt föra en dialog om hur 
utvecklingsinsatser ska integreras i det löpande arbetet och hur det 
löpande arbetet i sin tur ska inspirera till nya utvecklingsinsatser.

Lärare och skolledare, oavsett skolform och huvudman, ska ha 
det avgörande inflytandet över vilka arbetsmetoder som tillämpas, 
hur arbetstiden används och hur arbetsuppgifterna fördelas inom 
och mellan arbetslag. Organisationen ska medge att lärare med 
såväl lika som olika kompetens ska kunna träffas, i syfte att ut-
veckla och fördjupa yrkeskunnandet och stärka sin identitet inom 
läraryrket.

Under ett långt yrkesliv utvecklas en lärares kompetens. Lärares 
beprövade erfarenhet är viktig för läraryrkets utveckling, och Lärar-
förbundet ska därför verka för en arbetsorganisation som tar till- 
vara erfarna lärares och skolledares kompetens och förutsättningar.

En forskningsanknuten skola 
Lärarnas främsta uppgift är att undervisa och utveckla elevens  
lärande. I yrkesansvaret ingår att kontinuerligt utvärdera och ut-
veckla kvaliteten i verksamheten.

Läraryrket är ett intellektuellt yrke som integrerar vetenskap, 
konst och beprövad erfarenhet. Forskningsanknytningen måste 
stärkas och den utbildningsvetenskapliga såväl som den ämnes- 
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didaktiska forskningen behöver öka. Grunden för forskningen ska 
vara lärarnas egna frågor i vardagsarbetet. Kunskap skapas i sam-
spel med omgivningen och förändras därför ständigt. Det avgörande 
är hur kunskapen kan användas i nya situationer. Vi kan inte förut-
säga framtidens samhälle eller arbetsmarknad. Men självständiga 
individer med dynamiska kunskaper kan tillsammans arbeta för en 
hållbar samhällsutveckling.

Lärarförbundet ska medverka till att kommunerna och skolorna 
utvecklar ett långsiktigt samarbete med lärosätena. Det behövs fler 
mötesplatser där lärarna är med i utvecklingsarbete och forskning. 
Det är viktigt att lärarna deltar i det vetenskapliga samtalet. För att 
åstadkomma detta behövs det fler forskarutbildade lärare. En stark 
forskningsanknytning är viktig både för yrkets utveckling och för 
elevernas kunskapsutveckling. Lärarförbundet ska därför verka för 
att medel till verksamhetsnära forskning ska öka väsentligt och att 
forskningsresultat används i vardagsarbetet.

En av Lärarförbundets många roller är att bygga såväl nationella 
som internationella nätverk mellan forskare och lärare. För att yrket 
ska utvecklas behöver lärare kunna ta del av andras erfarenheter 
och praktik. Vi ska på olika sätt synliggöra lärarkårens arbete med 
att förbättra skolans kvalitet. Det är viktigt att följa och delta i den 
internationella utbildningsdebatten och utvecklingen av lärar- 
arbetet i andra länder. 

Lärarförbundet ska verka för att det inrättas olika karriär- och 
utvecklingstjänster inom skolan. Kombinationstjänster där lärare 
arbetar i skolan samtidigt som man genomgår forskarutbildning, 
bedriver forskning eller medverkar i lärarutbildningen ska finnas i 
varje kommun och i varje skolform. Arbets organisationen måste även 
ge utrymme för specialist- och utvecklingsuppdrag inom ramen för 
anställningen, uppdrag där lärare för kortare eller längre tid delar 
med sig av kunskap och erfarenheter till sina kollegor. En arbets- 
organisation med större utvecklingsmöjligheter ska också avspegla 
sig i lönestrukturen med konkurrenskraftiga ingångslöner, god 
löneutveckling under hela yrkeslivet, större lönespridning och där-
med allt högre medellön.

Från lärargeneration till lärargeneration
Den svenska lärarutbildningen är en akademisk yrkesutbildning. 
Detta ska vi slå vakt om. Lärarförbundet ska strida för att lärarut-
bildningen fortsätter att utvecklas som en akademisk professions-
utbildning som ger alla lärare behörighet till forskarutbildning.

Professionens inflytande över innehållet i lärarutbildningen ska 
öka och forskningsanknytningen stärkas. Att vara verksamhets-
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förlagd lärarutbildare är ett tydligt sätt att ta ansvar för återväxten i 
yrket och ska vara en karriärmöjlighet. Lärarförbundet ställer krav 
på att lärare i den verksamhetsförlagda utbildningen har både tid 
och utbildning för uppdraget. Vi ska medverka till att skapa gemen-
samma mötesplatser för skolans, högskolans och universitetets 
lärarutbildare. På så sätt integreras vetenskaplig, konstnärlig och 
erfarenhetsbaserad kunskap. 

Lärarförbundet ska verka för avtal som stärker nyanställdas lärares 
löne- och anställningsvillkor, så att de får en god start i yrkes- 
karriären Den nyutbildade läraren ska kunna räkna med att få en 
god introduktion, ha möjlighet till återkommande kontakter med 
sitt lärosäte och få tillgång till en erfaren lärare som mentor under 
sitt första yrkesår.

Dagens skola formar morgondagens samhälle
Lärare är samhällsbyggare. Den kunskap och de färdigheter och  
erfarenheter som elever tillgodogör sig idag, påverkar inte bara 
dem själva utan det får eko i många generationer framöver. 

Skolan ska vara en mötesplats som ger ökade möjligheter till för-
ståelse för andra människors livsvillkor och sätt att tänka. Skolan 
ska öppna nya dörrar och ge eleverna tillgång till upplevelser som 
berikar deras liv. På så sätt lägger lärare grund för ett samhälle där 
alla får komma till sin rätt. En viktig del i detta arbete är att värna 
rätten till modersmålsundervisning och studiehandledning på 
modersmålet.

Ett mångformigt skolsystem ger oavsett huvudman utrymme för 
skolor med olika pedagogik eller profil och ökar elevernas valmöjlig- 
heter. Samtidigt har den offentliga skolan ett bredare uppdrag än de 
som drivs i privat regi. Kommunerna ansvarar för att alla elever får 
sin skolgång tillgodosedd, bland annat ska de kunna hantera  
varierande elevantal. De ska ha en beredskap för att ge eleverna 
plats. Varje elev ska ha möjlighet att välja en kommunal skola. 
Skolpliktsansvaret gör att den genomsnittliga kostnaden per elev 
måste vara högre i skolor med en kommunal huvudman än i skolor 
med en privat huvudman. 

Skolan är samhällets viktigaste kulturinstitution. Den ger alla 
barn och ungdomar möjlighet att uttrycka sig kulturellt, praktiskt 
och sinnligt. Kultur och de estetiska uttrycken i lärandet är en del 
av skolans kunskapsuppdrag. Lärarförbundet arbetar för att det 
satsas mer resurser inom detta område.

Många skolor präglas av en betydande social och etnisk segreger-
ing. Detta medför stora skillnader för elevernas förutsättningar att 
utvecklas och nå målen i skolan. Lärarförbundet ska på samtliga 
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nivåer motverka segregering och arbeta för alla elevers lika möjlig-
heter att aktivt delta i samhällsutvecklingen. 

Hierarkiska maktordningar genomsyrar samhället i stort och 
därmed även skolan. Lärare har en viktig roll, till exempel när det 
gäller att utmana förlegade könsnormer. Lärarförbundet tar sitt 
ansvar för att i alla sammanhang förebygga och bekämpa diskrimi-
nering på grund av social ställning, kön, etnicitet, sexuell läggning, 
könsidentitet, funktionshinder, religion eller ålder. 

Lärarna ska höras i samhällsdebatten
Skolan väcker stort engagemang hos många. Alla har erfarenheter av 
skolan och många har åsikter om hur den bör vara. Lärarförbundets 
ska väcka opinion och synas i media och olika forum. I debatten om 
skolan behövs lärarnas röst. Lärarförbundet ska på olika sätt upp-
muntra och stödja lärare att delta i den offentliga debatten och föra 
fram en bred och dynamisk kunskapssyn. Den professionella kåren 
har mycket att vinna på att för allmänheten formulera sin syn på 
kunskap, lärande, måluppfyllelse och utbildningsmiljö. Forsk-
ningsresultat och professionens samlade erfarenhet ska ligga till 
grund för Lärarförbundets inlägg i debatten om skola och samhälle.
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Verksamhetsinriktning
2015-2018 V1:1 Inledning

Vi är Lärarförbundet. Vi vet vad vi vill. Vi vill skapa de bästa förut-
sättningarna för lärare att vara lärare. På så vis skapar vi också 
den bästa skolan för varje elev. I Lärarförbundet blickar vi framåt. 
Vi utvecklar vår verksamhet i takt med tiden, men står samtidigt 
stadigt i våra stadgar, grundläggande värderingar och i det politiska 
programmet som antogs på kongressen 2007. 

Då formulerade vi visionen om en annorlunda skola än den vi hade 
och den vi har idag. I den skola vi vill skapa står elevernas lärande 
alltid i centrum. Lärarna har större makt att påverka och större 
möjlighet att utvecklas och utveckla verksamheten. En skola där 
kreativitet och lust står i centrum, som berikar och inspirerar både 
dem som finns innanför och utanför skolans väggar. En skola med 
självförtroende som styrs av professionen som vet bäst vad eleverna 
behöver och hur resurser ska användas för att ge resultat. En skola 
som står upp och agerar för alla människors lika värde. Därför är 
satsningar på lärarna satsningar på framtiden. Nu tar vi det avgörande 
steget för att förverkliga programmet och ”Den skola vi vill skapa”.

Under kongressperioderna 2008-2010 och 2011-2014 har vi nått 
framgång inom flera av de områden som vi prioriterat. Till exempel 
ökar lärarnas löner generellt mer än andras, karriärmöjligheterna 
är fler och vi är nu den självklara rösten för Sveriges lärare. Till 
detta kan beslutet om legitimationsreformen och de successiva för-
bättringarna av den läggas samt att vår syn på skolhuvudmännens 
utmaningar nu delas av fler. Vi har visat att målmedvetet arbete gör 
skillnad. Men vi är inte framme. Vi ska fortsätta att arbeta med- 
vetet, strategiskt och uthålligt.

 Det finns också områden med positiva tecken på förändringar, 
men där vi ännu inte nått lika långt. Det rör till exempel lärarnas 
och skolledarnas arbetsbelastning, yrkets status och attraktivitet, 
likvärdigheten i skolan och det professionella inflytandet. Vårt  
gemensamma och uthålliga arbete för att påverka opinion och 
politik måste därför fortsätta. För att nå resultat måste vi också 
fokusera på skolan som arbetsplats och lärarnas yrkesvardag. 
Tillsammans kan vi utveckla de bästa formerna och de modernaste 
verktygen för att kunna påverka och driva förändring på arbetsplat-
sen. Då kommer vi att nå framgång.

För att vi ska lyckas behöver vi också utmana och förnya oss. 
Vi behöver bli fler som engagerar oss i allmänhet och fler unga i 
synnerhet. Vi behöver fler som vill bli ombud eller ta andra förtro-
endeuppdrag i Lärarförbundet och för Sveriges lärare. Detta har vi 
prioriterat under de tidigare kongressperioderna och det kommer 
vi att göra även i fortsättningen.
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V1:2 Verksamhetsinriktningen visar vägen
Verksamhetsinriktningen är på samma gång en riktningsgivare 
och en inspiration för hur vi tillsammans ska nå visionen om Den 
skola vi vill skapa.

Verksamhetsinriktningen är uppdelad i två områden. De är:

→ Ett attraktivt yrke i utveckling

→ Det självklara valet

Inom varje område slår vi fast mål och vad som måste komma till 
stånd på olika nivåer för att nå målen. I Ett attraktivt yrke i ut-
veckling är nivåerna arbetsplats, huvudman och nationell nivå. På 
motsvarande sätt är Det självklara valet indelat i arbetsplatsnivå, 
avdelningsnivå och förbundsnivå.

Det är utifrån var vi står idag som vi nu ska ta nästa steg. Och vi 
ska ta det med professionen i fokus. En viktig kompass i vårt arbete 
är att vara ett lyft för varje lärare. Det bästa för lärarna och skolle-
darna ger också det bästa för eleverna och samhället i stort. Vi tar 
ansvar för skolans, elevernas och professionens möjligheter i ett 
samlat grepp.

Vi når våra mål genom facklig verksamhet på alla nivåer och  
genom uthålligt och målmedvetet arbete för förbättrade arbetsvillkor. 
Vi når dem genom centrala avtal som lägger grunden för ett fram-
gångsrikt lokalt fackligt arbete som säkrar avtalens implementering 
och efterlevnad. Vi når dem genom ständig dialog i avdelningar 
och på skolor, med politiker och beslutsfattare, på både fysiska och 
digitala arenor. Vi når dem genom ett pågående samtal i hela organi-
sationen om vår vision. Våra grundläggande värderingar, så som de 
uttrycks i våra stadgar, genomsyrar alltid all vår verksamhet och våra 
förtroendevaldas uttalanden och ageranden.

I allt arbete är vi personliga, öppna, framåtsyftande, fokuserade 
och aktiverande. Vi tar alla medlemmars utveckling och behov av 
stöd på allvar och är öppna för att hitta nya lösningar. Vi har siktet 
inställt på framtiden och ska vara den självklara arenan för allas 
engagemang oavsett hur det ser ut.
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V2:1 Ett attraktivt yrke i utveckling
Läraryrket ska ständigt vara i utveckling. Det är lärarna och skol-
ledarna som ska leda denna utveckling med fokus på det bästa för 
varje elev. Politiker, föräldrar och allmänheten måste lita på och 
lyssna på lärarna. 

En yrkeskår som bygger sin verksamhet på vetenskaplig grund, 
konstnärlig grund och beprövad erfarenhet blir lyssnad till och 
inger förtroende. Detta förtroende är en förutsättning för att höja 
statusen för lärare och skolledare som profession.

Lönen, arbetssituationen och utvecklingen i yrket måste vara 
attraktiva för att fler ska se läraryrket som ett framtidsyrke.  
Lärare ska ha tid för planering, tid för sina elever och utrymme för 
reflektion och kompetensutveckling. Lärare måste få vara lärare. 
För att åstadkomma detta måste skolans beslutsfattare skapa goda 
förutsättningar för lärares löner och villkor. Då kommer lärarna att 
toppa listor om löneutveckling och lärarutbildningen ha det högsta 
söktrycket av alla högskoleutbildningar.

Som profession vill vi också bidra till att göra skolan likvärdig 
så att alla elever kan nå målen. Vi driver den frågan så tydligt att 
politikerna lyssnar och agerar. Det är nödvändigt att kommuner 
och staten tar ett större gemensamt ansvar för att begränsa det fria 
skolvalets negativa konsekvenser och skapa en skola utan åter-
vändsgränder. En likvärdig skola stärker samhället och motverkar 
arbetslöshet, diskriminering, utanförskap och främlingsfientlighet.

Lärarförbundet bidrar till att öka läraryrkets attraktivitet genom 
att vara den drivande kraften för den moderna skolan. Vi utvecklar 
arbetsorganisationen, det kollegiala lärandet och bidrar till skolans 
digitalisering.

V2:2 Mål: Lärares och skolledares makt över  
skolan och undervisningens utveckling ökar
Professionen har makt över skolans utveckling och har samtidigt 
ett ansvar för att undervisningen utvecklas och håller hög kvalitet. 
På arbetsplatsen skapar lärare och skolledare en arbetsorganisation 
som gynnar utveckling där arbetsuppgifter som stärker undervis-
ningens kvalitet och elevernas lärande prioriteras.

Skolhuvudmännen stödjer och förstärker det utvecklingsarbete 
som sker på skolnivå. De lyssnar på lärarprofessionen och skapar 
utrymme för lärares professionsdrivna utvecklingsarbete. Så stärks 
vår autonomi, så ökas vårt professionella friutrymme.

Tilliten till professionen ökar på nationell nivå genom att lärare 
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och skolledare syns och hörs mer i debatten om skolans utveckling 
och vilka reformer som är mest angelägna. Utifrån vetenskap och 
beprövad erfarenhet påverkar professionen beslut så att de gynnar 
elevernas lärande.

V2:3 Mål: Likvärdigheten i den svenska skolan ökar
Alla lärare och skolledare arbetar för att ge varje elev möjlighet att 
utvecklas så långt det är möjligt. Professionens ordination utifrån 
bedömningar av behov och resurser är starkt styrande för resurser-
nas fördelning inom skolan och äskanden av resurser från huvud-
mannen.

Huvudmannen tar ansvar för tillräckliga och rätt styrda resurser 
så att skollagens krav kan uppfyllas och skolans likvärdighet öka. 
En likvärdig skola kräver också att resurserna fördelas olika och 
efter behov så att lärarna kan nå varje elev utifrån dennes förutsätt-
ningar. Alla elever oavsett bakgrund ska ha möjlighet att utvecklas 
till sin fulla potential.

På nationell nivå motverkas segregation, skolan blir mer likvärdig 
och staten och huvudmännen tar ett större ansvar. Det fria skol-
valets negativa effekter bekämpas och elevers socioekonomiska 
bakgrund påverkar resultaten i allt mindre utsträckning. Det kräver 
bland annat mer och rätt styrda resurser i form av lärarkompetens, 
stödfunktioner och ekonomiska medel. Lagstiftningen skärps så att 
vinstuttag aldrig får gå före elevens lärande, utbildningens kvalitet 
eller skolans arbetsmiljö.

V2:4 Mål: Lärares och skolledares löner  
ökar mer än andras
På alla arbetsplatser finns fungerande löneprocesser i form av 
lönesamtal, tydliga lönekriterier samt en kontinuerlig dialog om 
lönesättningen. Lärarna använder löne- och medarbetarsamtalet 
till att påverka den egna löneutvecklingen och ger varandra stöd i 
detta arbete. Varje lärare och skolledare använder olika medel för 
att påverka sin egen och allas löneutveckling och professionella 
utveckling. Byte av tjänst, karriärsteg och nya arbetsuppgifter är 
exempel på detta.

Huvudmannen tar ansvar för att få till stånd fungerade löne- 
processer på alla arbetsplatser oavsett lönesättningsmodell. Det 
krävs kraftiga ökningar i det totala utrymmet för lärares och skol-
ledares löner för att möjliggöra en god löneutveckling för flertalet 
över tid. Statligt initierade karriärtjänster och finansiering för dessa 
hanteras på ett långsiktigt hållbart sätt i huvudmännens budget.

På nationell nivå finns ett stort samhällsintresse i att fler ska vilja 
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bli lärare, vilket skapar allmänhetens stöd och ett politiskt tryck för 
fortsatt höjda relativlöner. Såväl statens som huvudmännens finan-
siering av lärarlöner ökar. De centrala och lokala kollektivavtalen 
ger förutsättningar för detta och ramarna för löneprocesserna hos 
respektive huvudman och på varje arbetsplats.

V2:5 Mål: Skapa hållbara förutsättningar  
för lärare och skolledare
Alla lärare och skolledare, på varje arbetsplats, har en hållbar arbets-
situation. Utifrån individuella förutsättningar och uppdrag ser lärare 
och skolledare löpande över och prioriterar arbetsuppgifter, utveck-
lar sin organisation och arbetar med systematiskt arbetsmiljö- 
arbete. Gruppstorlekar och lärartäthet baseras på lärares och 
skolledares bedömningar och ger därmed lärare förutsättningar att 
utföra sitt arbete på bästa sätt. Lärarna stödjer varandra i att vara 
tydliga med vad som är möjligt och vad som inte är möjligt inom 
arbetstidens och resursernas ram. Undervisningens kvalitet prio- 
riteras alltid högst bland arbetsuppgifterna. Det kräver att alla lärare 
har pedagogisk utvecklingstid.

Skolans huvudmän garanterar pedagogisk utvecklingstid och tar 
därmed ansvar för förutsättningarna att bedriva ett utvecklande, 
kvalitetssäkrat och framgångsrikt lärararbete. Tillsammans med 
huvudmännen formar vi strukturer och system som stödjer det 
som ska uppnås. Aktivt arbetsmiljöarbete som inkluderar perspektiv 
från elever, lärare och skolledare är självklart för varje huvudman. 
Arbetsmiljölagstiftningens verktyg är viktiga i samverkansarbetet 
med huvudmännen.

Skolans beslutsfattare på nationell nivå ser som sitt uppdrag att 
skapa bästa förutsättningar för lärares och skolledares arbete. Politiker 
och myndigheter verkar övergripande för att lärare ska få vara lärare, 
till exempel genom att fortsätta arbetet med att rensa bland lärares 
arbetsuppgifter. Genom nationella riktlinjer för gruppstorlekar i 
förskola och fritidshem samt genom pedagogisk utvecklingstid 
och övriga insatser skapas förutsättningar som stödjer lärande och 
utveckling. Eventuella reformer av skolan är välplanerade, genom-
tänkta och fullt ut finansierade för att inte öka arbetsbelastningen.

V2:6 Mål: Skapa en skola som vilar på vetenskaplig 
och konstnärlig grund samt beprövad erfarenhet
På arbetsplatsen delar professionen kunskaper och utvecklar 
tillsammans en skola som vilar på vetenskaplig och konstnärlig 
grund samt beprövad erfarenhet. Yrkesetiken ligger till grund för 
hur lärare handlar och talar. Professionen har förutsättningar för 
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kollegialt lärande och använder tid och mötesplatser på bästa sätt. 
Förstelärare och lektorer har en särskilt viktig roll i det kollegiala 
lärandet. Lärare ansvarar gemensamt för att introducera studenter 
och nya lärare in i professionen.

Huvudmännen skapar förutsättningar för den verksamhetsförlagda 
utbildningen och introduktionen av nya lärare, för yrkesutveckling 
samt underlättar kontakterna mellan skola, lärarutbildning och 
praktiknära forskning. Forskande lärare, förstelärare, lektorer och 
andra lärare bidrar till utvecklingen hos respektive huvudman. För-
utsättningarna ökar för lärare att bepröva erfarenhet och dela den 
mellan skolor och skolformer.

På nationell nivå finns arenor för professionen att dela kunskaper 
med varandra, utveckla yrkesspråket och vara drivande för den pro-
fessionella utvecklingen. Fler lärare forskar och lärarutbildningens 
kvalitet fortsätter utvecklas genom ett starkt professionellt infly-
tande och ökade resurser. Alla lärares möjligheter för karriär- och 
kompetensutveckling ökar genom politiska beslut på nationell nivå 
och genom relevanta branschkontakter. Alla lärargrupper omfattas 
av lärarlegitimationen.
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V3:1 Det självklara valet
Lärarförbundet ska vara det självklara valet för Sveriges lärare och 
skolledare. Vårt mål är att ena hela professionen i en organisation. 

I Lärarförbundet har vi en stark övertygelse om att alla lärare är 
varandras förutsättningar oavsett var de befinner sig i utbildnings-
systemet. 

Lärarförbundet ska vara den självklara rösten för Sveriges lärare 
– på alla arbetsplatser, hos alla huvudmän och i samhället i stort. 

Lärarförbundet har många medlemmar och vi ska sträva efter att bli 
fler. För att lyckas måste vi både rekrytera nya och behålla de som  
redan valt oss. Att organisera fler ökar våra möjligheter att påverka. 
Ju fler vi blir desto starkare blir lärarnas röst. Lärarförbundet ska göra 
skillnad i vardagen kring yrkesfrågor, villkoren för yrkesutövningen, 
för allas lika värde och andra frågor lärare brinner för. I vår organisa-
tion känner alla medlemsgrupper tillhörighet och får tydlig nytta i 
form av både trygghet och utveckling.

Vi ska vara och agera på sätt som lockar och ger möjlighet för nya 
generationer att engagera sig. Inom Lärarförbundet ska det vara 
lätt att engagera sig, både i stort och i smått. Vi ska också utveckla 
och stärka demokratin i vår organisation. Fler som engagerar sig och 
formar vår organisation är nycklarna till fortsatta fackliga framgångar.

V3:2 Mål: Vårt engagemang gör skillnad i lärares  
och skolledares vardag
På varje arbetsplats driver Lärarförbundet de frågor som är relevanta 
just där. Det kan handla om villkorsfrågor, yrkesfrågor eller den enskilde 
medlemmens arbetssituation. I detta arbete är ombuden lyhörda och 
involverande. De har förutsättningar och kunskap för att skapa infly-
tande på arbetsplatsen och har en viktig roll att spela i den formella 
dialogen med chef/arbetsgivare. Lärarförbundet skapar möjligheter 
så att fler kan engagera sig på arbetsplatsen och göra stora eller små 
insatser för lärarnas förutsättningar och yrkets utveckling.

Förnyelse och generationsväxling är avgörande för avdelnings-
styrelsens utveckling. Vi fångar engagemang och bidrar till att fler 
engagerar sig genom nytänkande i form av arbetssätt, metoder och 
arenor. Det som lärarna och skolledarna ger uttryck för är grunden 
för avdelningens påverkansarbete gentemot huvudmännen. Fackliga 
företrädare som samtidigt är yrkesverksamma har goda förutsätt-
ningar att fånga upp och driva de aktuella frågorna. Hög närvaro på 
arbetsplatserna, bland annat genom att facklig tid fördelas på fler, är 
också viktigt.



 VERKSAMHETSINRIKTNING 2015-2018 26  27 VERKSAMHETSINRIKTNING 2015-2018

Utveckling av nya arenor och former för engagemang präglar vårt 
arbete i det större perspektivet. Nya sätt att kommunicera och föra 
dialog skapar möjligheter för mötesplatser för alla de frågor som 
engagerar lärare. Vi anpassar vårt arbete gentemot olika grupper 
och påverkar nationella politiska beslut i en riktning som gynnar 
lärare och skolledare i vardagen.

V3:3 Mål: Andelen yrkesverksamma lärare och skol-
ledare som är medlemmar i Lärarförbundet ökar
Lärarförbundet bidrar till nytta i vardagen för alla lärare och skol-
ledare och är en gemenskap många vill tillhöra och delta i. Alla 
nya yrkesverksamma och VFU-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 medlemmar, men strävan efter att bli fler ligger 
i allas intresse. De som ännu inte valt Lärarförbundet nås kontinu-
erligt av vårt erbjudande om medlemskap.

Avdelningsstyrelsen arbetar strategiskt för att rekrytera fler yrkes-
verksamma lärare och skolledare. Det handlar både om att attrahe-
ra de som är nya i yrket och de redan yrkesverksamma som ännu 
inte valt Lärarförbundet. För att lyckas krävs kontinuerliga och 
riktade rekryteringsinsatser där de förväntas ge störst effekt, men 
även ett rekryterande förhållningssätt i all verksamhet. Avdelnings-
styrelsen stödjer ombuden i deras rekryterande arbete och verkar 
ständigt för att få fler ombud där det saknas eller behövs fler.

Genom att göra skillnad för olika medlemsgrupper utifrån speci-
fika behov samt ständigt vara rösten för lärarna underlättas rekryte-
ringen på arbetsplatserna. Vi utvecklar också kontinuerligt vår orga-
nisation och våra sätt att kommunicera utifrån olika gruppers behov.
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Budget 2015 – 2018
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Medlemsavgifter 2015 – 2018

Medlemsavgiften till Lärarförbundet har sedan 1991, då Lärar-
förbundet bildades, inte höjts generellt. Medlemsavgiften har 
däremot sänkts i de flesta avgiftsklasserna. Nya avgiftsklasser 
för medlemmar med högst inkomst har också tillkommit. Under 
extrakongressen i maj 2009 beslutades om en inkomstförsäkring 
som ingår i medlemsavgiften och representantskapet i maj 
2013 beslutade om en förändring i högsta avgiftsklassen. För 
att stå finansiellt starka och kunna realisera de mål vi satt upp 
för verksamheten under kongressperioden behöver avgifterna 
förändras.

Grundprincipen i avgiftskonstruktionen är att avgiften motsvarar 
lite drygt 1 procent av bruttoinkomsten. Detta fungerar med nu-
varande avgifter i de lägre avgiftsklasserna. Med höjda löner och 
alltfler som ligger i de högsta avgiftsklasserna är det många som 
ligger under riktvärdet drygt 1 procent. Beslutet innebär från 2015 
ökad förbundsavgift för inkomster över 27 000 kronor och nya av-
giftsklasser för inkomster över 29 000 kronor samt från 2017 ökad 
förbundsavgift för inkomster över 31 000 kronor, vilket innebär att 
fler närmar sig riktvärdet.

Förbundsstyrelsen har utnyttjat sin möjlighet till nedsättning av 
avgifter vilket innebär att:

→ doktorander betalar 40 kronor per månad

→ studerandemedlemmar betalar 0 kr för hela studietiden, att gälla  
 senast från och med höstterminen 2015

→ de som gör sitt första år som yrkesverksam betalar endast en  
 överbryggningsavgift

Beslut kongressperioden  
2015–2018
Inkomst     Förbundsavgift  
per månad   per månad

 Upp till  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
 1 000 – 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

Uppgifterna gäller 2015–2016,  
med undantag för nedanstående  
inkomstintervall som tillkommer 
2017–2018:

 29 000 – 30 999 kr 325 kr
 31 000 –  350 kr

Pensionärsmedlemmar betalar  
40 kr/mån 2015–2016 och  
45 kr/mån 2017–2018.
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Verksamhetens kostnader 
Förbundsstyrelsen kommer, som under innevarande kongressperiod, 
årligen att fastställa en verksamhetsplan med därtill hörande budget 
som följs upp, utvärderas och redovisas.

Förbundsstyrelsen har under våren 2014 beslutat om vägledande 
principer vid beslut i budget och ekonomifrågor vilket innebär att 
huvudprincipen är att driften av den fackliga verksamheten ska 
täckas av medlemsintäkter, kapitalavkastningen används i: 

→ första hand till att fylla på ansamlade konfliktmedel till nivån  
 så att den över tid rymmer att 70 procent av medellönen för  
 samtliga medlemmar inom det största avtalsområdet kan  
 utbetalas under 14 dagar 

→ andra hand kan kapitalavkastningen användas till utvecklings- 
 medel

→ tredje hand kan kapitalavkastningen användas till att i  
 begränsad utsträckning täcka underskott i verksamheten

Det faktum att medlemsantalet inte ökar i önskad omfattning och 
att vi står inför stora pensionsavgångar, medför ett extra ansvars- 
tagande kring hur vi använder våra medlemmars avgifter. Budgeten 
är därför stramt satt och ger inte utrymme för nya satsningar utan 
omprioritering.

Kongressbudgeten visar ett sammanlagt underskott på cirka 12 
miljoner kronor under kongressperioden vilket utgörs av 2018 
års kongress. Under den innevarande kongressperioden kommer 
utdelningar från Lärarförbundets värdepapper att ge 25 – 35 miljo-
ner kronor. I enlighet med de vägledande principerna används 12 
miljoner kronor av denna avkastning för att täcka kostnaden för 
kongressen 2018, resterande medel från utdelningar disponeras i 
enlighet med de av förbundsstyrelsen fastställda principerna.

Under kongressperioden kan förbundsstyrelsen besluta om sär-
skilda utvecklingsprojekt vilka finansieras från den del av kapital- 
avkastningen som enligt de vägledande principerna inte behöver 
tillföras konfliktmedlen.

Genom att alltid vara kostnadsmedveten och vara en professionell 
köpare av varor och tjänster kan verksamheten minska kostnaderna 
ytterligare. Vikten av att rekrytera och behålla medlemmar är en 
självklarhet för alla idéburna organisationer.

KOMMENTARER:
Medlemsavgifter

Uppräkningen av medlemsintäkterna bygger enbart på beslutet av 
förändrade avgiftsklasser. Konsekvenser av kommande pensions-
avgångar, löneutfall samt utvecklingen av i första hand antalet 
yrkesaktiva medlemmar är ej medtagen.
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Verksamhetens intäkter 2015 2016 2017 2018
Medlemsavgifter 483 300 000 488 300 000 495 100 000 500 100 000

Verksamhetens kostnader    
Organisation förtroendevalda 18 000 000 18 000 000 18 000 000 30 000 000
Avg. till andra organisationer 27 600 000 27 600 000 27 600 000 27 600 000
Administrativa kostnader 70 000 000 70 000 000 70 000 000 70 000 000
Anslag till avdelningarna 71 200 000 71 200 000 71 200 000 71 200 000
Verksamhetskostnader 289 300 000 294 300 000 301 100 000 306 100 000
Internationellt samarbete 7 200 000 7 200 000 7 200 000 7 200 000
Summa kostnader 483 300 000 488 300 000 495 100 000 512 100 000
    
Resultat 0 0 0 -12 000 000

Organisation förtroendevalda 

Här ingår kostnader för förbundsstyrelse, representantskap, kongress, 
skolledarförening, studerandeverksamhet samt referensorgan. 

Arvodet till förbundsstyrelsens ledamöter är oförändrat 1,5 basbelopp. 

Kostnaderna för att genomföra kongressen 2018 belastar budgeten 
samma år. Avgifter till andra organisationer (TCO, EI, Etuce m.fl.)  
Budgeten grundar sig på oförändrade avgifter. Till OFR budgeteras 
ingen avgift då den tas ur överskott från kapital.

Administrativa kostnader

Här ingår kostnader för hyra, städning, porto, telefon, inventarier och 
maskiner, kopiering och trycksaker, IT-drift, datakommunikation,  
revision, ekonomi- och medlemsadministration. 

Anslag till avdelningarna

Här ingår kostnaderna för anslag till avdelningarna. 

Grundanslaget till avdelningarna höjs till 75 000 kronor och anslaget 
per medlem ökar med 2 kronor till 192 kronor. Ett extraanslag på 2 
miljoner kronor införs varifrån avdelningarna kan söka särskilda medel 
för att uppnå förbundets mål. 

Skolavdelning undantas från tidigare beslut om avdelningsanslag. 
Skolavdelning tilldelas anslag enligt särskilt beslut av förbundsstyrel-
sen i samband med beslut om skolavdelningens inrättande. Grund-
principen är att skolavdelningen kan få ett mindre grundanslag plus 
att medlemmarna tar med sig anslaget per medlem. Detta hanterar 
förbundsstyrelsen inom ramen för den föreslagna utgiftsposten 
avdelningsanslag. 

Förbundsstyrelsen bedömer att antalet inrättade skolavdelningar  
under kongressperioden inte kommer att vara alltför stort, utan att det 
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1 Vid sitt sammanträde i oktober 
fattade förbundsstyrelsen beslut 
om detta tillägg i budgetförslaget.

2 Vid sitt sammanträde i oktober 
beslutade förbundsstyrelsen, un-
der förutsättning av kongressens 
beslut att höja tidningsavgiften med 
ytterligare en krona, att starta en 
ny gymnasietidning med första ut-
givning hösten 2015 i enlighet med 
yttrande över motion Q:079.

ska vara möjligt att hantera inom befintlig budgetram. Detta påverkar 
inte i övrigt principerna för avdelningsanslag.1

Skulle intäkterna från medlemsavgifter under kongressperioden 
öka till högre nivåer än de budgeterade, eller om förbundsstyrelsen 
beslutar om nya verksamheter som avdelningarna förväntas genom-
föra, ska även ökade resurser tillföras avdelningarna.

Verksamhetskostnader

Dessa står till förbundsstyrelsens förfogande för strategiska insatser 
samt den organisations- och verksamhetsutveckling som krävs för att 
förverkliga kongressmålen. 

Här ingår personalkostnader (löner, arbetsgivaravgifter och pensions-
kostnader), kostnader för kompetens- och utvecklingsarbete i förbundet, 
övriga personalrelaterade kostnader samt regionala aktiviteter riktade till 
medlemmar och åtgärder för att stödja avdelningar samt nämnder och 
råd. Det ingår också en ökning med en privat ombudsman i enlighet 
med förslag i det motionsyttrande som behandlar hur förbundet ska 
arbeta med medlemmar inom privat verksamhet.

Här ingår dessutom kostnader för informations-, kommunikations- 
och opinionsinsatser, medlemsförmåner, insatser för att rekrytera och 
behålla medlemmar, utrednings- och utvecklingsarbete, olika typer av 
arbete med yrkes- och villkorsfrågor, facklig utbildning, medlems- 
service, juridisk verksamhet samt kostnader för Lärarnas Tidning, 
Pedagogiska magasinet och Folkhögskolan.

Internationellt samarbete

Kongressen 1993 beslutade att 1,5 procent av medlemsintäkterna ska 
användas till internationellt arbete. Detta beslut har sedan dess varit 
gällande. Även fortsättningsvis ska vi använda 1,5 procent av medlems-
intäkterna till det internationella samarbetet. Detta avspeglas i att sam-
mantaget under kongressperioden är förslaget att avsätta 1,5 procent 
av medlemsintäkterna. Minst hälften av dessa kostnader används för 
fackligt utvecklingssamarbete. Kongressen är medveten om de svårig-
heter som finns att uppfylla detta beslut. Det är viktigt att fortsätta att 
ha en hög kvalitetsnivå i projekten. Oroligheter i världen, anpassningar 
i samarbete med andra organisationer och att Education International 
inte kan bidra tillräckligt väl är exempel på begränsningar. Vi driver 
parallellt via EIs styrelse att EIs stöd i dessa frågor ska bli bättre. 

Andra hälften används för internationellt fackligt samarbete på 
global, europeisk och nordisk nivå samt stipendier för fackliga studier 
utomlands och internationell information.

Tidningsavgift

Kostnaderna för ämnes- och skolformstidningarna täcks av en 
särskild avgift som 2015 föreslås öka från nuvarande 19 kr/månad till 
21 kr/månad och 222 kr/månad från 2017, som betalas enbart av de 
medlemmar som är prenumeranter.
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Lärarförbundets stadgar
Beslutade av kongressen 2014 samt med ny lydelse av  

Förbundsrådet 2015 gällande från 1 juli 2016



 35 STADGAR FÖR LÄRARFÖRBUNDET

Stadgar för Lärarförbundet

§ 1 Grundläggande värderingar och ändamål
Lärarförbundet är ett fackligt yrkesförbund för lärare, skolledare 
och studie- och yrkesvägledare samt lärarstuderande, vars syfte 
är att tillvarata medlemmarnas fackliga intressen.

§ 1.1 Grundläggande värderingar 

1 mom Mänskliga rättigheter 

Lärarförbundet ansluter sig såväl till FN:s allmänna deklaration om 
de mänskliga rättigheterna, enligt vilken alla människor är födda 
fria och lika i fråga om värde och rättigheter, som till FN:s barn- 
konvention enligt vilken barnens bästa ska komma i främsta rum-
met vid alla beslut och åtgärder som berör dem. 

Vi lever och verkar i ett mångkulturellt samhälle och en mång- 
kulturell skola med de skyldigheter till respekt för vars och ens 
etniska och kulturella bakgrund som detta innebär. Vi tar avstånd 
från alla former av kränkningar och diskriminering och strävar 
efter att motverka ett segregerat samhälle. 

Lärares yrkesetik är vägledande i den dagliga yrkesutövningen. 

2 mom Jämställdhet 

Lärarförbundet verkar för jämställdhet såväl inom samhället, 
skolan som förbundet. Jämställdheten är både en rättvisefråga och 
en kvalitetsfråga – alla ska ha rätt att utveckla sina resurser utan de 
hinder som ett traditionellt könsrollstänkande reser. 

3 mom Likvärdig utbildning 

Alla barn, ungdomar och vuxenstuderande ska, oberoende av kön, 
geografisk hemvist samt sociala och ekonomiska förhållanden, ha 
lika tillgång till offentligt finansierad utbildning. Utbildningen ska 
vara av hög kvalité och likvärdig, oberoende var i landet den bedrivs. 
Den ska bygga på vetenskaplig och konstnärlig grund samt på be- 
prövad erfarenhet.

All utbildning ska ge förutsättningar till aktivitet och eget  
skapande och ses i ett livslångt perspektiv. 

4 mom Solidaritet 

Lärarförbundets fackliga arbete bygger på solidarisk samverkan och 
gemensamma lösningar: solidaritet med kamraterna på arbetsplat-
sen, med alla medlemmar och solidaritet med världens lärare. 

5 mom Internationellt samarbete 

En viktig del av Lärarförbundets internationella arbete är att stödja 
lärare som förhindras att arbeta fackligt. 
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Genom att främja mänskliga och fackliga rättigheter i samarbete 
med lärarorganisationer i andra länder verkar vi för en demokratisk 
utveckling. 

Rätten till utbildning för alla är en utgångspunkt i Lärarförbundets 
internationella samarbete. Vi strävar efter att stödja lärare som för- 
hindras att organisera sig och arbeta fackligt i enlighet med ILOs  
kärnkonventioner. En viktig uppgift är att medverka till att lärare kan 
bygga starka, oberoende och demokratiska fackliga organisationer. 

6 mom Partipolitiskt obundet 

Lärarförbundet är partipolitiskt obundet. Det innebär att när  
Lärarförbundet arbetar med och tar ställning i politiska frågor så 
sker detta utifrån Lärarförbundets grundläggande värderingar och 
fastställda politik. 

7 mom Demokrati 

Lärarförbundets uppgift är att tillgodose behov och medverka till 
att lösa problem för sina medlemmar; lösningar som inte alltid kan 
uppnås av var och en på egen hand. 

Om vi ska nå framgång så måste våra krav uppfattas som legitima 
och vila på många, aktiva och eniga medlemmars engagemang. 
Lärarförbundets beslut och inriktningen av vårt arbete formas dels 
på arbetsplatsen och på medlemsmöten där alla medlemmar kan 
komma till tals, dels genom representanter som utses på ett demo-
kratiskt sätt enligt majoritetsprincipen. 

Lärarförbundet kännetecknas av stor öppenhet. Olika åsikter ska 
föras fram och mötas med respekt. Informations- och kunskaps-
spridningen utvecklas ständigt och ska nyttjas för att erbjuda nya 
möjligheter till öppenhet och delaktighet. Lärarförbundet erbjuder 
varje medlem en arena för att komma till tals och påverka. 

Demokratin är en förutsättning för att Lärarförbundet ska vara ett 
starkt förbund. Därför ska all verksamhet som Lärarförbundet bedriver 
organiseras på ett sätt som gynnar den demokratiska processen. 

§ 1.2 Ändamål 

I Lärarförbundet ska vi gemensamt: 

→ förbättra individens och kollektivets villkor samt stärka  
 inflytandet över och förutsättningarna 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 
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§ 2 Medlem 
§ 2.1 Rätt till medlemskap 

Du som är lärare, skolledare eller studie- och yrkesvägledare och du 
som är anställd som lärare, skolledare eller studie- och yrkesvägledare 
samt du som är lärarstuderande får vara medlem i förbundet. 

Om du lämnar ditt arbete med pension eller är utan arbete får du 
vara kvar som medlem. Förbundsstyrelsen kan medge undantag 
om särskilda skäl föreligger. 

Din skriftliga ansökan om medlemskap i förbundet lämnar du 
till avdelningen eller förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen beviljar 
inträde i förbundet. 

Ditt medlemskap gäller från det datum då din ansökan kom till 
avdelningen eller förbundsstyrelsen.

§ 2.2 Medlems rättigheter 

Du får utan kostnad hjälp och upplysningar i frågor som rör för-
hållanden i din anställning eller som i övrigt sammanhänger med 
din verksamhet som lärare, skolledare eller lärarstuderande. Om 
du behöver biträde vid domstol eller i annan angelägenhet som kan 
beräknas bli särskilt kostnadskrävande krävs beslut av förbunds- 
styrelsen. 

Om du är egen företagare företräder förbundet inte dig i din roll 
som arbetsgivare. 

Du har rätt att ta upp ärenden på medlemsmöten, att motionera, 
att få information om förbundets verksamhet och att få konflikter-
sättning.

Du har rätt att nominera och nomineras till förtroendeuppdrag 
på förbundsnivå och inom den avdelning du tillhör. 

Som pensionärsmedlem är du valbar som revisor inom avdelning-
en och på förbundsnivå i uppdrag för pensionärer.

§ 2.3 Medlems åtaganden 

Du ska verka för förbundets sammanhållning och utveckling och 
följa förbundets i stadgeenlig ordning fattade beslut. 

Du ska lämna uppgifter till förbundet om din anställning.

§ 2.4 Medlemsavgift 

Din medlemsavgift fastställs av kongressen. 

Du betalar medlemsavgift från och med kalendermånaden efter 
det att du blivit medlem. Förbundsstyrelsen kan fastställa normer 
för nedsättning av eller befrielse från medlemsavgift. 
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§ 2.5 Extra uttaxering 

Extra uttaxering beslutas av kongressen eller förbundsrådet.

§ 2.6 Medlems utträde

Om du vill lämna förbundet ska du anmäla det skriftligen till 
förbundsstyrelsen. Ditt utträde ur förbundet sker en månad efter 
utgången av den månad då din anmälan kommit in till förbundet.

Du ska betala dina avgifter till förbundet fram till dess du lämnar 
förbundet. 

Du förlorar alla rättigheter i förbundet, när du lämnar förbundet. 

§ 2.7 Medlems uteslutning 

Om du inte betalar fastställda avgifter utesluts du ur förbundet, 
såvida förbundsstyrelsen inte beslutar något annat. 

Förbundsstyrelsen kan utesluta dig ur förbundet, om du uppsåtligen 
grovt bryter mot förbundets stadgar eller uppsåtligen grovt skadar 
förbundet och dess syften. 

Du och din avdelning får yttra er skriftligt innan förbundsstyrelsen 
fattar beslut om uteslutning enligt ovan. 

Om du utesluts ur förbundet förlorar du alla rättigheter i förbundet. 

§ 2.8 Medlems återinträde 

Om du uteslutits ur förbundet på grund av bristande betalning kan 
du beviljas återinträde av förbundsstyrelsen. Du får då betala en 
återinträdesavgift, som fastställs av förbundsstyrelsen. 

Om du uteslutits enligt § 2.7 andra stycket kan du beviljas åter-
inträde av förbundsstyrelsen. Din avdelning får yttra sig innan för-
bundsstyrelsen beslutar om återinträde. Förbundsstyrelsen beslutar 
om din återinträdesavgift.

§ 3 Förbundets organisation 
Förbundets verksamhet utövas genom följande organ: 

→ avdelningar

→ förbundsråd

→ förbundsstyrelse

→ kongress

Inom förbundet finns förbundsinterna organ såsom föreningar, 
avtalsdelegationer och olika referensorgan.
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§ 4 Avdelningar
Inom förbundet finns olika typer av avdelningar:

→ Lokalavdelningar, som i regel omfattar en kommun 

→ Riksavdelningar, som i regel omfattar ett företag, en koncern  
 eller en myndighet 

→ Samrådsavdelning, som i regel omfattar flera olika företag,  
 flera koncerner, flera kommuner eller flera myndigheter

→ Skolavdelning, som i regel omfattar en arbetsplats med en  
 enskild arbetsgivare där annan avdelning inte är arbetsgivarens  
 motpart

Avdelningarnas verksamhetsområde fastställs av förbundsstyrelsen 
efter samråd av berörda.

§ 4.1 Uppgift 

Avdelningen ska tillvarata och främja medlemmarnas fackliga 
intressen. 

Avdelningen ska aktivt arbeta för anslutning till förbundet. 

Avdelningen ska följa förbundets stadgar samt av kongressen, 
förbundsrådet och förbundsstyrelsen fattade beslut.

§ 4.2 Medlems tillhörighet

Du är medlem i den avdelning inom vars verksamhetsområde du 
arbetar. Du kan endast tillhöra en avdelning. Du som är medlem 
och lämnar ditt arbete med pension eller som är utan arbete får 
vara kvar i avdelningen.

Du som är studerandemedlem tillhör den avdelning där din ut-
bildning är förlagd. Om din utbildning finns i mer än en avdelning 
fastställer förbundsstyrelsen efter förslag från berörda avdelningar 
vilken avdelning du ska tillhöra.

§ 4.3 Ekonomi 

Kongressen beslutar om medel för avdelningens verksamhet.

§ 4.4 Organisation 

Avdelningens beslutande organ är medlemsmötet och däremellan 
avdelningsstyrelsen. Ett medlemsmöte ska tillika vara årsmöte och 
hållas före den 15 mars. 

Avdelningen ska inrätta en lokal Lärarförbundet Skolledare som 
ska erhålla medel för sin verksamhet av avdelningen.

Avdelningens verksamhet leds av avdelningsstyrelsen. 
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§ 4.5 Medlemsmöte 

Vill du ta upp ett ärende för beslut vid ett medlemsmöte ska du 
anmäla det till avdelningsstyrelsen senast fjorton dagar före mötet. 

Ett ärende som inte tagits med i styrelsens förslag till dagordning 
får ändå, om det inte avser stadgeändring, tas upp för beslut om 
medlemsmötet med minst 3/4 majoritet beslutar det. 

Medlem har en röst vid mötet och rösträtten får inte överlåtas. 
Röstning sker öppet. För beslut krävs mer än hälften av avgivna och 
giltiga röster, undantaget stadgeändringar som kräver 2/3 majoritet. 
Vid lika röstetal har mötesordförande utslagsröst.

Val sker genom acklamation. Begärs votering sker detta genom 
sluten omröstning. Vid votering gäller att den/de som erhållit 
flest antal avgivna och giltiga röster är vald. Vid lika röstetal skiljer 
lotten. 

Ledamöter av avdelningsstyrelsen har inte rösträtt i frågor som 
avser ansvarsfrihet samt vid val av revisorer. 

§ 4.6 Avdelningens årsmöte 

Årsmötet ska: 

→ välja ordförande, styrelseledamöter, revisorer och valberedning

→ välja ombud/delegater och suppleanter till nationella organ   

→ besluta om ansvarsfrihet 

→ fastställa stadgar för avdelningens verksamhet, vilka inte får  
 strida mot förbundets stadgar 

Vid val ska medlemskårens sammansättning beaktas samt vad 
som i övrigt står i § 2.

§ 4.7 Avdelningsstyrelsen 

Avdelningsstyrelsen ska: 

→ svara för den fackliga bevakningen inom avdelningens  
 område, vilket även innefattar bevakning av ämnes-, yrkes- och  
 utbildningspolitiska frågor 

→ utöva förbundets förhandlingsrätt vid lokala förhandlingar 

→ verka för god medlemskontakt och rekrytering av medlemmar 

→ kalla avdelningens medlemmar till gemensamma möten samt  
 till möten i ämnes-, yrkes- och utbildningspolitiska frågor

→ när avdelningen har medlemsaktiviteter rörande professions- 
 frågor ska även medlemmar i den eller de riksavdelningar, som  
 arbetar inom avdelningens geografiska område inbjudas 

→ på uppdrag av förbundsstyrelsen verkställa rådgivande  
 medlemsomröstning 
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→ biträda vid inventering av medlemsregistret 

→ utse fackliga förtroendemän till olika uppdrag, såsom arbets- 
 platsombud och skolledarombud

→ svara för facklig studieverksamhet 

→ svara för en fungerande arbetsplatsorganisation 

→ före 15 februari ställa samtliga för revisionen erforderliga  
 handlingar till revisorernas förfogande 

→ före mars månads utgång till förbundsstyrelsen insända  
 avdelningens verksamhetsberättelse inklusive bokslut och  
 revisionsberättelse för föregående kalenderår 

→ i övrigt verkställa de beslut som medlemsmötet fattat i enlighet  
 med förbundets och avdelningens stadgar 

Avdelningsstyrelsen är beslutsmässig då mer än hälften av antalet 
ledamöter är närvarande. Avdelningsstyrelseledamot har en röst 
vid mötet och rösträtten får inte överlåtas. Röstning sker öppet. För 
beslut krävs mer än hälften av avgivna och giltiga röster, om inte  
annat föreskrivs i dessa stadgar. Vid lika röstetal har mötesordförande 
utslagsröst. Val sker genom acklamation. Begärs votering sker detta 
genom sluten omröstning. Vid votering gäller att den/de som erhållit 
flest antal avgivna och giltiga röster är vald. Vid lika röstetal skiljer 
lotten. 

§ 4.8 Revision

Revisorerna ska löpande granska avdelningsstyrelsens förvaltning 
genom att ta del av protokoll, räkenskaper och övriga handlingar 
som berör verksamheten. 

I sin årliga berättelse över granskningen av styrelsens förvaltning 
och avdelningens räkenskaper ska revisor till- eller avstyrka  
ansvarsfrihet för styrelsen.

Om avdelningsstyrelsen inte kan lämna tillfredsställande förklaring 
över någon synnerligen viktig anmärkning mot förvaltning eller  
räkenskaper ska revisor snarast underrätta förbundsstyrelsen och  
de av kongressen valda revisorerna.

§ 4.9 Valberedning

Avdelningens valberedning ska både ta emot förslag och själva söka 
kandidater till de val som avdelningen har att förrätta.

§ 4.10 Underorganisation

Inom avdelningen kan det inrättas underorganisationer. 

En underorganisation kan vara gemensam för flera avdelningar. 

Avdelningsstyrelsen kan till en underorganisation delegera rätten 
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att företräda medlemmarna inför arbetsgivaren i frågor som rör 
11, 12 och 19 §§ MBL.

För en inrättad underorganisation, till vilken avdelningsstyrelsen 
delegerat rätten att företräda medlemmarna inför arbetsgivaren i frå-
gor som rör 11, 12 och 19 §§ MBL, ska det finnas en styrelse och verk-
samheten ska regleras i avdelningens stadgar. Av stadgarna ska det 
framgå att medlemmar tillhörande respektive underorganisation ska 
kallas till årsmöte för val av ordförande och övriga styrelseledamöter. 

§ 4.11 Skolledare inom avdelningen

Lärarförbundet Skolledare inom avdelning är ett forum för skolledare 
och kontaktorgan till Lärarförbundet Skolledare på nationell nivå.

Arbetsfördelningen mellan avdelningens Lärarförbundet Skol-
ledare och avdelningsstyrelsen regleras i en gemensam skriftlig 
överenskommelse.

Inom ramen för överenskommelsen kan avdelningsstyrelsen 
delegera rätten att företräda medlemmarna inför arbetsgivaren i 
frågor som rör 11, 12 och 19 §§ MBL.

§ 5 Val till nationella organ
§ 5.1 Kretsar

Inom förbundet finns kretsar. Förbundsstyrelsen fastställer antalet 
kretsar och vilken krets varje avdelning tillhör.

Ansökan om att bilda egen krets kan göras av avdelningar med 
fler än 3 000 medlemmar. Ansökan ställs till Förbundsstyrelsen 
senast 1 februari året efter ordinarie kongressår och gäller inneva-
rande kongressperiod.

§ 5.2 Valförfarande

Valbar till ombud och suppleant i kongress och förbundsråd är 
varje medlem i förbundet med undantag för förbundsstyrelsens 
ledamöter och förbundets revisorer med beaktande av § 2. 

Förbundsstyrelsen ska lämna uppgift på de antal kongressombud 
och förbundsrådsombud som varje krets är berättigad att utse.

Vid ett kretsmöte som hålls senast den 15 april varje udda år utses 
valberedning för kretsen. Vid sådant kretsmöte deltar en (1) repre-
sentant från varje avdelning inom kretsen. Röststyrkan för avdel-
ningsrepresentanterna baseras på avdelningens medlemsantal per 
1 juli året närmast före sammanträdesåret. Röststyrkan fördelas 
så att 25 % av kretsens totala röststyrka först fördelas lika mellan 
avdelningarna inom kretsen. Resterande röststyrka fördelas däref-
ter proportionellt. En enskild avdelnings röststyrka får dock högst 
uppgå till 49 % av avdelningarnas totala röststyrka inom kretsen. 
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För avdelning som ensam bildar en krets utgör valberedning 
utsedd på avdelningens årsmöte kretsens valberedning.

Valberedningen har till uppgift att bereda val till nationella organ 
för de ombud som tillfaller kretsen samt för det antal suppleanter 
till respektive organ som valberedningen bestämmer.

Vid val av ombud ska medlemskårens sammansättning beaktas.

Nominering ska göras senast 31 oktober året före sammanträdeså-
ret och på det sätt som förbundsstyrelsen anvisar. Samtliga nomi-
nerade är valbara i alla kretsar. 

Kretsens valberedning ska offentliggöra sitt förslag senast 15 
december året före sammanträdesåret, på det sätt som förbundssty-
relsen anvisar.

Val till kongressombud och förbundsrådsombud förrättas genom 
att avdelningarnas årsmöten beslutar vilka nominerade avdelning-
en lägger sina samlade röster på.  Beslut sker genom acklamation. 
Begärs votering sker detta genom sluten omröstning. Vid votering 
gäller att den/de som fått flest antal avgivna och giltiga röster är 
vald. Vid lika röstetal skiljer lotten. Årsmötet ska avlägga röster på 
exakt det antal ombud som tillfaller kretsen samt på det antal supp-
leanter som valberedningen anvisar.  

Årsmötenas beslut sammanräknas i kretsen. Avdelningens röst-
styrka grundar sig på medlemsantal per 1 juli år närmast före sam-
manträdesåret. Röststyrkan fördelas så att 25 % av kretsens totala 
röststyrka först fördelas lika mellan avdelningarna inom kretsen. 
Resterande röststyrka fördelas därefter proportionellt. En enskild 
avdelnings röststyrka får dock högst uppgå till 49 % av avdelning-
arnas totala röststyrka inom kretsen. De kandidater som fått flest 
röster väljs. Sammanräkningen administreras på det sätt som 
förbundsstyrelsen anvisar. Om en nominerad får tillräckligt många 
röster i flera kretsar för att utses till ombud, ska den nominerade i 
första hand utses att företräda den krets som denne är hemmahö-
rande i och i andra hand den krets där denne fått högst röstetal. I 
övriga kretsar utses de kvarvarande nominerade med flest röster. 
Om sådan saknas utses suppleant med högst röstetal till ombud. 

§ 6 Förbundsråd
§ 6.1 Uppgift 

Förbundsrådet är förbundsstyrelsens rådgivande organ i frågor av 
större principiell betydelse.

Därutöver äger förbundsrådet att:

→ besluta i frågor som av kongressen hänskjutits till förbundsrådet

→ besluta om extra uttaxering om synnerliga skäl föreligger 
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→ förrätta fyllnadsval i de fall vakans uppstått rörande  
 kongressvalt förtroendeuppdrag 

Ärende, som inte tagits med i förbundsrådets föredragningslista 
får ändå, om det inte avser stadgeändring, upptas till behandling 
om förbundsrådet med minst 3/4 majoritet beslutar det. 

Förbundsrådet sammanträder vid behov och inkallas av för-
bundsstyrelsen. 

Därutöver ska förbundsrådet sammankallas när minst 50 avdel-
ningar representerande minst en tredjedel av förbundets totala 
antal medlemmar begär det.

§ 6.2 Deltagare 

Förbundsrådet ska bestå av 119 ombud utsedda enligt det valförfa-
rande som beskrivs i § 5.2, jämte förbundsstyrelsens ledamöter. För 
ombuden ska det utses suppleanter.

Varje krets har två ombud. Återstående ombud fördelas mellan 
kretsarna proportionellt i förhållande till deras medlemsantal per 1 
juli året närmast före mandatperioden inleds. Ombud till förbunds-
rådet utses för tiden fr.o.m. 1 juli t.o.m. 30 juni påföljande år.

Förbundets revisorer samt två representanter för Lärarförbundet 
Skolledare och två representanter för Lärarförbundet Student ska 
kallas till förbundsrådet och har yttrande- och förslagsrätt, samt rätt 
att få sin särskilda mening antecknad till protokollet.

§ 6.3 Röstning och val 

Förbundsrådsombud har en röst vid mötet och rösträtten får inte 
överlåtas eller begränsas genom bundna mandat. Röstning sker 
öppet. För beslut krävs mer än hälften av avgivna och giltiga röster, 
om inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Vid lika röstetal har mötes-
ordförande utslagsröst.

Val sker genom acklamation. Begärs votering sker detta genom 
sluten omröstning. Vid votering gäller att den/de som erhållit 
flest antal avgivna och giltiga röster är vald. Vid lika röstetal skiljer 
lotten. 

Vid val av förbundsordförande, 1:e och 2:e vice ordförande tillämpas 
röstförfarandet enligt § 8.5. 

§ 7 Förbundsstyrelse
Förbundsstyrelsen är förbundets verkställande organ. Under tiden 
mellan kongresserna är förbundsstyrelsen förbundets högsta  
beslutande organ. 
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§ 7.1 Deltagare 

Förbundsstyrelsen består av förbundsordförande, 1:e och 2:e vice 
ordförande, vilka utgör förbundsstyrelsens presidium, samt ytterli-
gare fjorton kongressvalda ledamöter. Förbundsstyrelsen tillträder 
omedelbart efter avslutad kongress. Lärarförbundet Student och 
Lärarförbundet Skolledare utser varsin ledamot samt suppleant till 
förbundsstyrelsen med yttrande- och förslagsrätt.

Lärarförbundets personal utser en ledamot samt suppleant till för-
bundsstyrelsen med yttrande- och förslagsrätt. Personalrepresentanten 
äger inte rätt att delta i förbundsstyrelsens behandling av frågor som 
rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare hänförligt till 
förhandlingar mellan parterna.

§ 7.2 Uppgift 

Förbundsstyrelsen ska: 

→ leda förbundets verksamhet i överensstämmelse med dessa  
 stadgar och av kongressen och förbundsrådet fattade beslut

→ utöva förbundets förhandlingsrätt 

→ efter samråd med berörd grupp anta eller förkasta förslag till  
 centrala avtal rörande löne- och anställningsvillkor, som berör  
 mindre än 1/3 av förbundets medlemmar

→ anta eller förkasta förslag till centrala avtal rörande löne- och  
 anställningsvillkor inom ramen för redan träffat avtal 

→ besluta rörande yrkanden i specialfrågor inom ramen för av  
 förbundsrådet fattat beslut

→ före avgörande i frågor av större principiell betydelse bereda  
 avdelningarna tillfälle att yttra sig 

→ ansvara för förbundets egendom och förvaltning 

→ årligen utarbeta en verksamhetsberättelse och före den 15 april  
 överlämna denna till revisorerna 

→ tillse att räkenskaperna för föregående kalenderår i avslutat  
 skick överlämnas till revisorerna före den 15 april 

→ inrätta referensorgan och tillsätta dess ledamöter

→ upprätthålla kontakten med avdelningar samt lämna råd och  
 anvisningar i deras arbete

→ anställa erforderlig personal och träffa överenskommelse om  
 löne- och anställningsvillkor 

§ 7.3 Medlemsomröstning, röstning och val 

Förbundsstyrelsen kan besluta om medlemsomröstning i avtalsfrågor. 
Omröstningen är rådgivande. Varje av avtalet berörd medlem äger 
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rätt att delta i omröstningen. Beträffande omröstningsförfarandet 
beslutar förbundsstyrelsen. 

Förbundsstyrelsen är beslutsmässig då minst elva ledamöter är 
närvarande. 

Förbundsstyrelseledamot har en röst vid mötet och rösträtten får 
inte överlåtas. Röstning sker öppet. För beslut krävs mer än hälften 
av avgivna och giltiga röster, om inte annat föreskrivs i dessa stadgar. 
Vid lika röstetal har mötesordförande utslagsröst. 

Val sker genom acklamation. Begärs votering sker detta genom 
sluten omröstning. Vid votering gäller att den/de som erhållit flest 
antal avgivna och giltiga röster är vald. Vid lika röstetal skiljer lotten. 

§ 7.4 Medlemsförslag

Medlemsförslag till förbundet kan väckas av avdelningar, Lärarför-
bundet Skolledare, Lärarförbundet Student och enskilda medlem-
mar löpande under kongressperioden.

Medlemsförslag, som väcks av enskilda medlemmar ska inläm-
nas till respektive avdelning. Avdelningen har att med yttrande 
överlämna medlemsförslaget till förbundsstyrelsen eller att med 
instämmande göra medlemsförslaget till sitt.

Förbundsstyrelsens beslut om medlemsförslaget ska tillställas 
berörd avdelning senast tre månader efter ankomst till förbunds-
styrelsen.

Medlemsförslag som inkommer under ordinarie kongressår  
hanteras som kongressmotion.

 

§ 8 Kongress 
Kongressen är förbundets högsta beslutande organ. 

§ 8.1 Kallelse 

Ordinarie kongress sammanträder vart fjärde år på tid och plats 
som förbundsstyrelsen bestämmer. 

Ordinarie kongress kallas minst tolv månader före kongressens 
öppnande. 

§ 8.2 Deltagare 

Kongressen ska bestå av 259 ombud jämte förbundsstyrelsens  
ledamöter. För ombuden ska utses suppleanter.

251 av kongressombuden utses enligt det förfarande som beskrivs 
i § 5.2. Varje krets har två ombud. Återstående ombud – upp till 
251 - fördelas mellan kretsarna proportionellt i förhållande till deras 
medlemsantal per 1 juli år närmast före kongressår. De kretsvis 
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valda kongressombuden utses för tiden fr.o.m. 1 juli kongressåret 
t.o.m. 30 juni nästa kongressår. 

De valkretsvis valda kongressombuden utses för tiden från och 
med 1 juli kongressåret till och med 30 juni nästa kongressår, det 
vill säga mandatperioden är fyra år.

Lärarförbundet Student och Lärarförbundet Skolledare utser 
vardera 4 kongressombud. Anmälan av dessa ska vara förbunds- 
styrelsen tillhanda senast 1 juni det år kongressen sammanträder.

Förbundets revisorer ska kallas till kongressen och har yttrande- 
och förslagsrätt, samt rätt att få sin särskilda mening antecknad till 
protokollet.

Två representanter för pensionärsmedlemmarna ska kallas till 
kongressen och har yttrande- och förslagsrätt samt rätt att få sin 
särskilda mening antecknad till protokollet.

Valberedningens ledamöter kallas till kongressen och har yttrande- 
och förslagsrätt i valfrågor. 

Styrelsen för Lärarstiftelsen Sveriges allmänna folkskollärarför-
ening ges möjlighet att närvara vid kongressen med yttrande- och 
förslagsrätt i frågor som rör stiftelsens verksamhet. 

§ 8.3 Kongressmotioner

Motioner till kongressen kan väckas under kongressåret av avdel-
ningar, Lärarförbundet Skolledare, Lärarförbundet Student och 
enskilda medlemmar.

Motioner, som väcks av enskilda medlemmar ska senast sju månader 
före kongressens öppnande inlämnas till respektive avdelning. Avdel-
ningen har att med yttrande överlämna motionen till förbundsstyrel-
sen eller att med instämmande göra motionen till sin. 

Motionerna ska ha inkommit till förbundsstyrelsen senast sex 
månader före kongressens öppnande.

Motioner med förbundsstyrelsens yttrande och förslag till beslut 
samt förbundsstyrelsens förslag till kongressbeslut i olika för-
bundspolitiska frågor ska tillställas kongressombuden och avdel-
ningarna senast två månader före kongressens öppnande.

§ 8.4 Uppgift 

Vid ordinarie kongress ska följande ärenden förekomma: 

→ kongressens behöriga utlysande 

→ upprop av ombuden 

→ val av ordförande och sekreterare vid kongressen 

→ val av protokolljusterare 

→ val av röstkontrollanter 
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→ val av ledamöter i erforderliga utskott 

→ förbundsstyrelsens jämte revisorernas berättelser 

→ ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen 

→ ansvarsfrihet för styrelsen i Lärarstiftelsen Sveriges allmänna 

 folkskollärarförening 

→ förbundsstyrelsens förslag 

→ behandling av motioner 

→ fastställande av verksamhetsinriktning, budget och medlemsavgift

→ val av förbundsordförande, 1:e och 2:e vice ordförande 

→ val av fjorton ledamöter i förbundsstyrelsen 

→ val av två revisorer samt två revisorssuppleanter 

→ val av nio ledamöter i valberedningen 

→ val av sex ledamöter i styrelsen Lärarstiftelsen Sveriges allmänna 

 folkskollärarförening 

Ärende, som inte tagits med i kongressens föredragningslista får 
ändå, om det inte avser stadgeändring, upptas till behandling om 
kongressen med minst 3/4 majoritet beslutar det. 

§ 8.5 Röstning och val 

Vid val av förbundsstyrelse ska medlemskårens sammansättning 
beaktas. 

Kongressombud har en röst vid mötet och rösträtten får inte över-
låtas eller begränsas genom bundna mandat. Röstning sker öppet. 
För beslut krävs mer än hälften av avgivna och giltiga röster, om 
inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Vid lika röstetal har mötesord-
föranden utslagsröst. 

Val sker genom acklamation. Begärs votering sker detta genom 
sluten omröstning. Vid votering gäller att den/de som erhållit flest 
avgivna och giltiga röster är vald. Vid lika röstetal skiljer lotten. 

För att bli vald till förbundsordförande, 1:e och 2:e vice ordförande 
erfordras mer än hälften av de avgivna och giltiga rösterna.

§ 8.6 Extra kongress 

Extra kongress kallas när förbundsstyrelsen så beslutar eller när 
minst 75 avdelningar representerande minst en tredjedel av för-
bundets totala antal medlemmar begär det. 

En extra kongress får endast behandla den eller de frågor som 
angetts i kallelsen. 



 49 STADGAR FÖR LÄRARFÖRBUNDET

§ 8.7 Valberedning

Kongressen ska utse en valberedning vars uppgift är att ta emot för-
slag på kandidater och föreslå kandidater till de val som kongressen 
eller förbundsrådet ska göra.

Valberedningen ska senast 9 månader före kongressen informera 
om de val som ska förrättas vid kongressen och den tidplan som 
gäller för valprocessen.

§ 9 Förbundsinterna organ 
§ 9.1 Föreningar

Inom Lärarförbundet finns föreningar med demokratisk uppbygg-
nad vars syfte är att i samarbete med förbundsstyrelsen tillvarata 
specifika medlemsgruppers intressen. Förbundsstyrelsen utser inom 
sig en adjungerad ledamot med suppleant i respektive förenings 
styrelse.

§ 9.1.1 Föreningen Lärarförbundet Skolledare

Inom förbundet finns Lärarförbundet Skolledare, som är förbundets 
organisation för skolledare och andra medlemmar som, oavsett huvud-
man och skolform samt inom förvaltningar och myndigheter innehar 
chefsbefattning med därtill hörande befogenheter. 

1 mom Uppgift

Lärarförbundet Skolledare ska i Lärarförbundet bevaka medlem-
marnas arbetsförhållanden och anställningsvillkor, tillvarata och 
främja medlemmarnas intressen i yrkesfrågor, verka för att med-
lemmarna känner gemenskap med varandra och förbundet, verka 
för att medlemmarna får utbildning och fortbildning samt verka 
för att medlemmarna får information.

2 mom Organisation

Lärarförbundet Skolledare utövar sin verksamhet genom följande 
organ: 

→ skolledarmötet 

→ en av skolledarmötet utsedd styrelse

→ Lärarförbundet Skolledare inom Lärarförbundets avdelningar 

Styrelsen har Lärarförbundet Skolledare inom avdelningarna som 
kontaktorgan för sin verksamhet. Lärarförbundet Skolledare finns i 
varje avdelning där minst en skolledare är registrerad som medlem 
i Lärarförbundet. 

Lärarförbundet Skolledare inom avdelningen utser minst en 
medlem som sin företrädare och lämnar namn till avdelningen, 
som ansvarar för anmälan till arbetsgivaren.
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3 mom Ekonomi 

För sin verksamhet erhåller Lärarförbundet Skolledare medel från 
förbundet. 

4 mom Regional årskonferens 

Skolledarmedlemmarna kallas till regional årskonferens under de 
år det inte är skolledarmöte.

Den regionala årskonferensens uppgift är att följa upp verksamhets-
planen som skolledarmötet fastställt för mandatperioden. Därutöver 
kan årskonferensen behandla andra för medlemmarna angelägna 
frågor.

5 mom Skolledarmötet 

Skolledarmötet är Lärarförbundet Skolledares högsta beslutande 
organ. Skolledarmötet sammanträder under samma år som Lärarför-
bundet genomför ordinarie kongress. Styrelsen för Lärarförbundet 
Skolledare fastställer tid och plats för skolledarmötet. Kallelse till 
ordinarie skolledarmöte ska sändas till Lärarförbundet Skolledare 
inom avdelningarna minst fyra månader före skolledarmötet. 

Skolledarmötet består av 75 ombud jämte styrelsen. För ombuden 
ska utses suppleanter. 

Val av ombud och suppleanter till skolledarmötet sker genom att 
medlemmarna i Lärarförbundet Skolledare i varje avdelning på ett 
årsmöte avger röster på de nominerade ombuden till Skolledarmö-
tet. Beslutet på årsmötet avgör hur de samlade rösterna för Lärar-
förbundet Skolledare i varje avdelning fördelas. 

Avdelningarnas röststyrka baseras på medlemsantalet i Lärarför-
bundet Skolledare per 1 juli år närmast före sammanträdesåret. Röst-
styrkan fördelas så att 25 % av kretsens totala röststyrka först förde-
las lika mellan avdelningarna inom kretsen. Resterande röststyrka 
fördelas därefter proportionellt. En enskild avdelnings röststyrka får 
dock högst uppgå till 49 % av den totala röststyrkan inom kretsen. 
Beslut sker genom acklamation. Begärs votering sker detta genom 
sluten omröstning. Vid votering gäller att den/de som fått flest antal 
avgivna och giltiga röster är vald. Vid lika röstetal skiljer lotten. Mö-
tet ska avlägga röster på exakt det antal ombud som tillfaller kretsen 
samt på det antal suppleanter som valberedningen anvisar.  

Rösterna sammanräknas i kretsar, vilka tilldelats ett visst antal 
ombud. De kandidater som har fått flest röster i varje krets väljs. 
Sammanräkningen administreras på det sätt som förbundsstyrel-
sen anvisar. 

Nominering ska göras senast 31 oktober året före sammanträdeså-
ret och på det sätt som förbundsstyrelsen anvisar. Samtliga nomi-
nerade är valbara i alla kretsar. Om en nominerad får tillräckligt 
många röster i flera kretsar för att utses till ombud, ska den no-
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minerade i första hand utses att företräda den krets som denne är 
hemmahörande i och i andra hand den krets där denne fått högst 
röstetal. I övriga kretsar utses de kvarvarande nominerade med 
flest röster. Om sådan saknas utses suppleant med högst röstetal 
till ombud.

Förbundsstyrelsen fastställer kretsindelning och meddelar hur 
många ombud som tillfaller varje krets baserat på medlemsantalet i 
Lärarförbundet Skolledare per 1 juli år närmast före samman- 
trädesåret. 

En valberedning för Lärarförbundet Skolledare utses i varje krets 
som bereder valen av ombud och suppleanter. Valberedningen 
utses vid ett kretsmöte som hålls år närmast före kongressår. Vid 
kretsmötet deltar representanter för samtliga i kretsen ingående av-
delningars Lärarförbundet Skolledare. Dessa har röststyrka baserat 
på medlemsantalet i Lärarförbundet Skolledare per 1 juli år när-
mast före sammanträdesåret. En enskild avdelnings röststyrka får 
dock högst uppgå till 49 % av den totala röststyrkan inom kretsen. 
Röststyrkan fördelas så att 25 % av kretsens totala röststyrka först 
fördelas lika mellan avdelningarna inom kretsen.

Kretsens valberedning ska offentliggöra sitt förslag senast 15 
december året före kongressår, på det sätt som förbundsstyrelsen 
anvisar. 

Skolledarmötet väljer styrelse, valberedning och fastställer verk-
samhetsplan för kommande period samt behandlar i övrigt för 
medlemmarna aktuella frågor. 

Handlingarna till skolledarmötet ska utsändas till ombuden  
senast en månad i förväg. 

Vid ordinarie skolledarmöte ska följande ärenden förekomma: 

→ skolledarmötets behöriga utlysande 

→ upprop av ombuden 

→ val av ordförande och sekreterare vid skolledarmötet 

→ val av protokolljusterare 

→ val av röstkontrollanter 

→ styrelsens berättelse 

→ ansvarsfrihet för styrelsen

→ val av ordförande för Lärarförbundet Skolledare 

→ val av tio ledamöter i styrelsen 

→ val av valberedning

Vid val av styrelse för Lärarförbundet Skolledare ska medlems- 
kårens sammansättning beaktas. 
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Ombud har vid skolledarmötet en röst. Rösträtt får inte överlåtas 
och inte begränsas genom bundna mandat. Begärs omröstning 
ska den verkställas och, utom vid val, ske öppet. Såvida inte annat i 
dessa stadgar föreskrivs, bestäms utgången genom enkel majoritet. 
Vid lika röstetal skiljer vid val lotten. I övriga fall äger skolledar- 
mötets ordförande utslagsröst.

6 mom Styrelsen för Lärarförbundet Skolledare 

Styrelsen för Lärarförbundet Skolledare leder föreningens verksamhet. 
Under tiden mellan skolledarmötena är styrelsen föreningens högsta 
beslutande organ.

Styrelsen för Lärarförbundet Skolledare består av ordförande och 
tio ledamöter valda av skolledarmötet. Styrelsen utser inom sig vice 
ordförande och övriga funktionärer. 

Det åligger styrelsen:

→ att leda verksamheten i överensstämmelse med förbundets  
 stadgar 

→ att verkställa skolledarmötets beslut 

→  att avgöra formerna för samverkan med medlemstidningen 

→ att de år det inte är skolledarmöte, kalla till och medverka i  
 regionala årskonferenser med Lärarförbundet Skolledare i  
 avdelningarna 

→ att i övrigt kommunicera med skolledarmedlemmar i  
 Lärarförbundets avdelningar 

→ att informera medlemmarna 

→ att verka för rekrytering av medlemmar 

→ att utarbeta en verksamhetsberättelse, omfattande  
 skolledarmötesperioden

Styrelsen för Lärarförbundet Skolledare är beslutsmässig då 
minst hälften av antalet ledamöter är närvarande. Begärs omröst-
ning ska den verkställas och, utom vid val, ske öppet. Såvida inte 
annat föreskrivs i dessa stadgar fattas beslut med enkel majoritet. 
Vid lika röstetal vid val skiljer lotten. I övriga fall har mötets ord- 
förande utslagsröst.

§ 9.1.2 Föreningen Lärarförbundet Student

Inom förbundet finns Lärarförbundet Student som är förbundets 
organisation för studerandemedlemmar.

1 mom Uppgift

Lärarförbundet Student arbetar för att bevaka Lärarförbundets  
studerandemedlemmars intressen samt bevakar att lärarutbild-
ningarna håller god kvalitet.
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2 mom Organisation

Lärarförbundet Student utövar sin verksamhet genom följande 
organ: 

→ lärarstudentmötet

→ nationell studerandekommitté

→ styrelse

→ lokala studerandekommittéer

Ombuden till Lärarstudentmötet utses av de lokala studerande-
kommittéerna och fördelas med ett grundmandat per högskoleort 
och ytterligare ett ombud per varje påbörjat 300-tal studerandemed-
lemmar inom respektive avdelning. Lärarstudentmötet beslutar om 
handlingsprogram samt väljer ordförande, studerandekommitté, 
styrelse och valberedning. 

Den nationella studerandekommittén består av två personer från 
varje lärosäte, en ledamot och en suppleant. Styrelsen väljs inom 
kretsen av studerandekommitténs ledamöter.

§ 9.2 Avtalsdelegationer

1 mom Uppgift

Inom Lärarförbundet finns avtalsdelegationer vars syfte är att 
fokusera på ett eller flera avtalsområden och att tillsammans med 
förbundsstyrelsen tillvarata medlemmarnas intressen. Avtals- 
delegationer inrättas av förbundsstyrelsen och verkar under  
aktuell avtalsrörelse.

2 mom Organisation

Antalet ledamöter i avtalsdelegation fastställs av förbundsstyrelsen. 
Ledamöterna tillsätts av förbundsstyrelsen efter nomineringar.

Presidiet utser inom sig en ledamot till avtalsdelegationen som 
också leder avtalsdelegationens arbete.

Övriga ledamöter ska vara medlemmar med anknytning till  
respektive avtalsdelegations område.

Om ett avtalsområde omfattar mer än 1/3 av förbundets med-
lemmar ska den delegationen vara 101 ledamöter och väljas genom 
valkretsförfarande enligt § 5 och ha beslutanderätt om avtalet och 
konfliktåtgärder.

§ 9.3 Referensorgan

Inom Lärarförbundet finns referensorgan vars syfte är att fokusera 
på olika verksamhetsområden, yrkesfrågor och i samarbete med 
förbundsstyrelsen tillvarata specifika medlemsgruppers intressen. 
Referensorgan inrättas av förbundsstyrelsen.
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Referensorgan kan utgöras av nämnder för olika skolformer, råd 
för olika ämnen och särskilda medlemsgruppers intressen.

Antalet ledamöter i referensorgan fastställs av förbundsstyrelsen. 
Ledamöterna tillsätts av förbundsstyrelsen efter nomineringar.

Förbundsstyrelsen utser inom sig en adjungerad ledamot i referens- 
organets styrelse.

Enbart medlemmar med anknytning till respektive referensorgans 
område kan utses till ledamöter.

Referensorganet utser inom sig ordförande.

Referensorganet avgör formerna för samverkan med förbundets 
tidningar.

§ 10 Konfliktmedel
Konfliktmedel ska trygga genomförandet av åtgärder i samband 
med förhandlingsverksamheten samt helt eller delvis hålla dig 
skadeslös om du på grund av förbundets eller motparts konflikt- 
åtgärder lider ekonomiska förluster.

Kongressen beslutar om avsättning till konfliktmedel. Extra  
uttaxering beslutas av kongressen eller av förbundsrådet.

Förbundsstyrelsen beslutar om utbetalning av konfliktmedel.

Om du ensam eller tillsammans med andra medlemmar utan 
beslut av förbundsstyrelsen vidtar åtgärd som leder till konflikt 
eller på annat sätt medför ekonomisk förlust får du inte ersättning 
ur konfliktmedlen.

§ 11 Förbundstidning 
Förbundet utger regelbundet en tidning som tillställs samtliga 
medlemmar. Förbundsstyrelsen utser ansvarig utgivare inom  
tidningsredaktionen. Den ansvariga utgivaren ska följa det av  
förbundsstyrelsen fastställda redaktionella programmet.

§ 12 Räkenskaper och revision 
Det åligger de av kongressen valda revisorerna att granska förbun-
dets räkenskaper och förvaltning samt att årligen avge en till nästa  
kongress ställd berättelse, vilken ska tillställas förbundsstyrelsen  
före den 15 maj. 

Revisionsberättelsen ska innehålla förslag om till- eller av- 
styrkande av ansvarsfrihet. 

Auktoriserad revisor ska anlitas och utses av förbundsstyrelsen på 
förslag av de valda revisorerna. 
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§ 13 Stadgetvister och ändringar
§ 13.1 Stadgetvist 

Förbundsstyrelsen tolkar förbundets stadgar. Förbundsstyrelsen 
prövar handläggning av enskilt medlemsärende på medlemmens 
begäran. Förbundets stadgar äger alltid företräde framför avdel-
ningarnas stadgar. Tvister om tolkning eller tillämpning av dessa 
stadgar, liksom tvister mellan förbundet och något av dess organ, 
kan av part överklagas hos kongressen.

§ 13.2 Stadgeändring 

För ändring av dessa stadgar krävs två tredjedelars majoritet bland 
de röstberättigade vid kongressen. 

§ 13.3 Andra stadgeändringar 

För beslut om ändring av §§ 13.2, 13.3, 14 och 15 ska beslut fattas vid 
två på varandra följande kongresser, varav minst en ordinarie, dock 
att mellan de båda kongresserna ska ha förflutit en tid av minst sex 
månader. Ytterligare krävs två tredjedelars majoritet för beslutet 
bland de röstberättigade vid båda kongresserna. 

§ 14 Upplösning 
För upplösning av förbundet krävs att två tredjedelar av förbundets 
medlemmar vid allmän omröstning uttalar sig för detta samt att beslut 
om upplösning fattas vid två på varandra följande kongresser, varav 
minst en ordinarie, dock att mellan de båda kongresserna ska ha 
förflutit en tid av minst sex månader. Ytterligare krävs två tredjedelars 
majoritet för beslutet bland de röstberättigade vid båda kongresserna. 

Vid beslut om upplösning ska kongressen samtidigt besluta om 
vad som ska ske med förbundets tillgångar.

§ 15 Samgående 
Beslut om samgående med annat förbund kan ske enligt två alternativ: 
antingen genom ett beslut vid en kongress med minst två tredjedels 
majoritet eller genom beslut med enkel majoritet av två på varandra 
följande kongresser, dock att mellan de båda kongresserna ska ha 
förflutit minst sex månader. 
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