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Vårt ansvar för framtiden är utgångspunkten när vi 
i år för första gången redovisar Lärarförbundets håll-
barhetsarbete, det vill säga hur vi arbetar för att vår 
verksamhet ska vara socialt, ekonomiskt och miljö-
mässigt hållbar. Vårt arbete för ett hållbart samhälle 
handlar i första hand om sociala frågor: om jäm-
ställdhet, likvärdig utbildning och solidaritet. 

Men Lärarförbundets medlemmar ska kunna lita 
på att vi bedriver ett arbete som innebär att vi inte 
bara värnar om de sociala frågorna utan också att 
vi agerar ekonomiskt hållbart med de resurser som 
medlemmarna bidrar med genom medlemsavgiften. 
Vår ambition är också att göra det vi kan för att vår 
verksamhet inte ska göra negativa avtryck på miljön. 
Lärarförbundets allra första hållbarhetsrapport är ett 
inledande steg, vi vill i framtiden utveckla metoder 
och strategier för att kunna mäta och förbättra vårt 
hållbarhetsarbete. 

Ett stort och viktigt steg för Lärarförbundet 
under 2017 var den unika medlemsdialogen där 
många medlemmar deltog genom fysiska eller  
digitala möten. Mängder av tankar och åsikter för-
des fram, som nu ligger till grund för förbundets 
kurs framåt.

Allra starkast blir vi lärare när vi jobbar tillsam-
mans och håller ihop och påverkar arbetsgivare,  
politiker och samhällsaktörer. Ett exempel på det vi-
sades under våren då Skolkommissionen lade fram 
sitt betänkande. Efter två års intensiva diskussioner 
och analyser kunde vi lärare se att vårt arbete bidragit 
till en plan för skolan som var förankrad i forskning 
och profession. Nu ska vi hålla i kursen och förmå 
politikerna att följa den riktning som kommissionen 
stakat ut så att vi långsiktigt får en skola där alla 
elever får samma chans, där kunskapsresultaten 
höjs för att lärare får ägna sig åt rätt saker och där  
vi har lång kö till lärarutbildningen.

Som en direkt följd av kommissionens arbete  
beslutade regeringen att stegvis tillföra sex nya  

miljarder till skolan de kommande tre åren.  
Pengarna ska fördelas med hänsyn till olika kom-
muners socioekonomiska situation. Det är en  
viktig framgång för alla oss som slåss för en mer  
likvärdig skola.

Det blev även ett ja från riksdagen till obligatorisk 
förskoleklass. Det är något som vi kämpat för länge. 
Elevers rätt till utbildning i förskoleklass stärks och 
förskoleklassen behåller sin roll som en bro mellan 
förskola och grundskola. Ytterligare ett viktigt steg 
framåt var regeringens initiativ till att alla nationella 
gymnasieprogram ska ge grundläggande högskole- 
behörighet, vilket ofta är avgörande för att kunna 
studera vidare eller sadla om senare i livet. 

Kraften i #metoo innebar ett välkommet renings-
bad. Sexuella trakasserier och övergrepp hör inte 
hemma varken i skolvärlden eller någon annanstans 
i samhället. I uppropen #tystiklassen, #räckupp- 
handen och #ickegodkänt beskrevs en oacceptabel 
verklighet. Vi behöver som fackförbund fortsätta 
vårt arbete mot sexuella trakasserier.

2018 kommer bjuda på såväl avtalsrörelse som val-
rörelse. Det blir en stenhård kamp för bättre villkor 
vad gäller lön, arbetsbelastning, yrkes- och kompe-
tensutveckling. Sverige har inte råd att inte förbättra 
status och villkor för det viktigaste framtidsyrket.  
I valrörelsen ska vi se till att skola och utbildning 
står högt på dagordningen. Vi ska visa på det själv-
klara med att satsa på Lärareffekten. 

På styrelsens uppdrag överlämnar jag nu års- 
redovisning och verksamhetsberättelse för 2017.

Lärarna lägger grunden 
för framtiden

Johanna Jaara Åstrand
Förbundsordförande

Lärarförbundet strider för alla lärares rätt till bra villkor och möjligheter att påverka  
skolans utveckling. Men när vi lärare talar om läraryrkets utveckling och villkor, då talar 
vi inte i första hand i egen sak. Mötet mellan elev och lärare i en likvärdig skola med hög 
kvalitet är det som lägger grunden för den kommande generationens utbildning och  
därmed för hela Sveriges framtid.
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Lärarförbundet för alla lärare

Tillsammans är vi en stark och inflytelserik profes-
sion. Lärarförbundets vision handlar om skolan, om 
att skapa en skola som väcker den vetgirighet, ny-
fikenhet och det självförtroende som bara kunskap 
ger; den bästa skolan för varje elev. Det är ett stort 
ansvar. För att morgondagens vuxna ska bli själv-
ständiga och kloka individer behöver dagens lärare 
rätt förutsättningar. Det är vår främsta uppgift. 

Målsättningar:
→ Lärares och skolledares makt över skolan och un-

dervisningens utveckling ökar.
→ Likvärdigheten i den svenska skolan ökar.
→ Lärares och skolledares löner ökar mer än andras.
→ Skapa hållbara förutsättningar för lärare och 

skolledare.
→ Skapa en skola som vilar på vetenskaplig och 

konstnärlig grund samt beprövad erfarenhet.
→ Vårt engagemang gör skillnad i lärares och skol-

ledares vardag. 
→ Andelen yrkesverksamma lärare och skolledare 

som är medlemmar i Lärarförbundet ökar.

Vårt ändamål
→ Förbättra individens och kollektivets villkor  

samt stärka inflytandet över och förut- 
sättningarna 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.

Lärarförbundet är ett fackligt yrkesförbund för lärare, skolledare, studie- och yrkesväg-
ledare samt lärarstudenter. Vi arbetar för alla lärares rätt till bra villkor, höjda löner och 
egen makt att påverka. Vi kämpar också för lärarnas möjlighet till utveckling i yrket och 
för att höja läraryrkets status.  

Att satsa på lärarna är  
att satsa på framtiden.

Värderingar
Mänskliga rättigheter, jämställdhet, likvärdig 
utbildning, solidaritet, internationellt sam-
arbete, partipolitisk obundenhet, demokrati.

Vi bygger våra värderingar på FN:s allmänna 
deklaration om de mänskliga rättigheterna, 
och FN:s barnkonvention om att barnens  
bästa ska komma i främsta rummet vid alla 
beslut och åtgärder som berör dem.

Ur Lärarförbundets stadgar

Syfte: Att tillvarata medlem-
marnas fackliga intressen.
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Vår organisation

235 000 medlemmar från förskolan till högskolan.  
290 lokalavdelningar (i normalfallet en avdelning per kommun).  
4 riksavdelningar (företag, koncern eller myndighet).  
1 samrådsavdelning (samarbete inom flera kommuner, företag,  
koncerner eller myndigheter). 

Lärarförbundets 
medlemmar är aktiva i 

varje kommun och på de 
flesta arbetsplatser.

Bedriver verksamhet, 
väljer kongressombud

235 000 medlemmar
295 avdelningar

Kongressen är det 
högsta beslutande organet 

och sammanträder vart fjärde år. 
2018 är det kongress den 

23-26 oktober.

Beslutar och 
väljer förbundsstyrelse

Kongress
259 ombud

Förbundsstyrelsen är 
verkställande organ och högsta 

beslutande organ mellan kongresserna. 
Den arbetar utifrån verksamhetsplan och 
budget och består av förbundsordförande, 

1:e och 2:e vice ordförande och 
fjorton ledamöter.

Verkställer

Förbundsstyrelse

Förbundsråd
Rådgivande organ i frågor av 
större principiell betydelse.

119 ombud väljs av medlemmarna 
på avdelningars årsmöten. Rådet 

sammanträder vid behov.

Avtalsdelegation
Beslutande organ med 101 

ledamöter som väljs av medlem-
marna på avdelningars årsmöten. 

De sammanträder vid behov 
under avtalsrörelsen (SKL).

Ordförandekonferens
Hålls varje år och är en 
arena för dialog mellan

förbundsstyrelsen och alla
avdelningsordföranden.

Stöder och rådgör, beslutar i avtalsfrågor

Föreningar:
• Lärarförbundet Student: för lärarstudenter som vill 
   påverka utbildningen och den framtida yrkesrollen.
• Lärarförbundet Skolledare: gör Lärarförbundet till 
   Sveriges största förbund även för skolledare.
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Medlemmarnas engagemang är nyckeln till framgång. Det är främst på arbetsplats- 
erna vi kan göra skillnad i medlemmarnas vardag. Avdelningsstyrelserna stöttar  
ombuden och medlemmarna i att driva de frågor som är aktuella på respektive arbets-
plats. De frågor som engagerar kan variera mellan arbetsplatser och över tid. Därför  
är det avgörande att förtroendevalda finns närvarande på arbetsplatserna för att lyssna, 
stötta och kanalisera engagemang. Formerna för hur medlemmarnas engagemang kan 
fångas upp utvecklas ständigt och det är de frågor som engagerar medlemmarna som  
är prioriterade i vårt arbete.

Medlemmarna gör skillnad  
på arbetsplatsen

Arbetsplatsombud
Lyssnar, för dialog

och skapar sammanhang
för medlemsengagemang.

Erbjuder medlemskap.
Samverkar och tar initiativ 

som stärker dialogen 
på arbetsplatsen.

Medlem
Engagerad på sin arbetsplats 
eller i annat sammanhang, får 

råd och stöd av avdelnings-
styrelse och ombud.

Avdelning
Driver medlemmarnas 

frågor, fångar upp engagemang, 
ger service, råd och stöd. 
Erbjuder medlemskap.

Följer med i vad som händer 
inom utbildningsområdet 

nationellt och lokalt.

Dialogen
mellan medlemmar, 

ombud, avdelningsstyrelse 
och förbundsstyrelse driver 

Lärarförbundet framåt.
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Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande 
Maria Rönn, 1:e vice ordförande 
Robert Fahlgren, 2:e vice ordförande

Ledamöter:
Marie Wall Almquist 
Sandra Asp Axelsson  
Mikael Forsberg 
Eva Frank  
Per Hellström  
Marina Hägg  
Line Isaksson  
Angelika Molander 
Elisabet Mossberg  
Anna-Mia Nilsson 
Pia Rizell  
Sara Sundström  
Johan Törnroth 
Sandra Wahlström 
Ann-Charlotte Gavelin Rydman,  
adjungerad Lärarförbundet Skolledare. 
Matilda Gustafsson, adjungerad  
Lärarförbundet Student. 
Annica Pettersson, personalrepresentant,  
till och med mars 2017. 
Cyrene Martinsson Waern,  
personalrepresentant, från april 2017.

Styrelsen hade 8 protokollförda  
sammanträden under 2017.

Revisorer
Förtroendevalda: 
Gunnel Ahlgren 
Anita Mellberg,  
Johan Lindhagen, suppleant 
Anna Söderlund, suppleant

Auktoriserad: 
Johan Rönnkvist, PwC

Ordförandekonferensen
Ordförandekonferensen ”Rätt kurs-veckan” genom-
fördes den 23-26 oktober med drygt 200 deltagare.
Fokus under konferensen låg på att diskutera viktiga
vägval inför kongressen 2018.

Förbundsrådet
Förbundsrådet är ett rådgivande organ som sam-
manträder vid behov då det finns frågor av större
principiell betydelse. Något sådant behov fanns inte
under 2017.

Avtalsdelegationen
Under året sammankallades SKLs avtalsdelegation
vid tre tillfällen, i maj, november och december,  
som ett led i uppstarten av avtalsrörelsen kring det 
kommunala avtalet som löper ut under 2018. Vid  
decembermötet enades avtalsdelegationen om ett 
yrkande som Lärarförbundet och Lärarnas Riks- 
förbund gemensamt överlämnade till SKL inför  
förhandlingarna. I det lyfts behovet av ett avtal 
anpassat för skolan som fokuserar på höjda löner, 
bättre arbetsmiljö och ett professionsprogram för  
lärare och skolledare – allt i syfte att skapa de bästa 
förutsättningarna för lärare och att få fler att vilja  
bli och förbli lärare.

Förbundsstyrelsen 2017

MEDLEMSSTATISTIK Jan 2018 Jan 2017

Totalt antal medlemmar 234 364 234 524

Aktiv med anställning 162 366 164 084

Aktiv utan anställning 6 003 6 135

Studerande 30 152 29 327

Pensionärer 35 843 34 978
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Medarbetare och  
personalfrågor

Nya vägar till samarbete och  
ökad kompetens
Under året har aktiviteter för att öka det vardagliga 
lärandet och samarbetet inom organisationen genom- 
förts. I april öppnades den nya loungen i Lärarnas 
hus, vars syfte är att vara en naturlig mötesplats för 
medarbetarna på Stora Essingen, tillrest personal 
och förtroendevalda. 

Loungen har varit starkt bidragande till att åstad-
komma möten över avdelnings- och enhetsgrän-
serna. I loungen har det återkommande anordnats 
kompetensutvecklande möten för medarbetarna 
som även har varit tillgängliga via Skype för  
anställda vid regionerna.

Förändringsprogram för chefer
För att möta framtidens utmaningar och behov av  
förändringar har en förändringsledningsutbildning 
genomförts för Lärarförbundets chefer och ledamö-
terna i Unionens och Akademikerföreningens klubb-
styrelser. Programmet har ökat kompetensen, nätverk 
har skapats och samarbetet inom kansliet har ökat.

För att effektivisera och förenkla arbetet har  
kansliet under året infört fler standardiserade  
arbetssätt och mer standardiserad teknik. Fokus  
har legat på digital verksamhetsutveckling.

Stöd för ökat samarbete
För att säkerställa överföringen av kompetens vid 
t.ex. pensionsavgångar och nyrekryteringar har ett 
nytt projekt inletts under året. Syftet är att säkerställa 
en god process när medarbetare börjar och slutar. 

Ledord i arbetet med kompetensutveckling har 
varit att vi ska vara personliga, öppna, fokuserade, 
framåtsyftande och aktiverande (PÖFFA). Under 
årets ”PÖFFA-dagar” var temat ”Vi gör varandra 
bättre” för att öka samarbetet inom kansliet.

Avtal
Lärarförbundet har kollektivavtal med Unionens riks-
klubb och Akademikerföreningen vid Lärarförbun-
det. Avtalet gäller för anställda vid Lärarförbundet, 
Lärartidningar Produktion AB och Lärarnas A-kassa.

Ersättningar 2017
Förbundsordföranden: 102 000 kr/mån.   
Förste vice ordföranden: 62 400 kronor  
(80% anställning). 
Andre vice ordföranden: 62 400 kronor  
(80% anställning). 

1 Personalomsättningen räknas ut genom att ta den lägsta av ”Medarbetare som slutat” och ”Medarbetare som nyanställts” och dela denna  
 med ”Anställda”. Nyckeltalsinstitutets definition. För 2017: 21/281*100. För 2016: 27/286*100

MEDARBETARSTATISTIK

Medarbetarstatistik Lärarförbundets kansli 2017 2016

Anställda (antal) 281 286 

varav kvinnor/män 188/93 189/97 

Helårsarbetskraft (antal tjänster) 280.75 282.3

Sjukfrånvaro (procent av arbetstimmar) 3,72 3,70

Personalens medelålder (år) 49,5 49,11 

Medarbetare som slutat (antal) 28 27

Medarbetare som nyanställts (antal) 21 36

Personalomsättning (procent)1 7,47 9,44
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Förste och andre vice ordförande har ett tillägg om 
20% av 1,5 basbelopp per år som utbetalas med en 
12-del per månad, vilket är ett tillägg som motsvarar 
20% av en förbundsstyrelseledamots arvode. 

Om det uppkommer fördyrande levnadskostnader 
som inte täcks av de avdrag skattemyndigheten  
godkänner har de tre ordförandena rätt till kom- 
pensation för dessa samt rätt till fria hemresor.  
Inga ytterligare ersättningar utgår för arbete under 
till exempel kvällar och helger. Om uppdraget upp-
hör, oavsett orsak, utbetalas oförändrad lön under 
sex månader till ordföranden och under tre månader 
till förste och andre vice ordföranden. Om någon av 
dem får en annan anställning under denna period 
ska lönen från Lärarförbundet samordnas.

Kanslichef: 95 580 kr/mån. 
Inga ersättningar utgår för arbete under kvällar 

och helger. Om kanslichefen lämnar sin tjänst,  
oavsett orsak, utbetalas oförändrad lön under nio 
månader. Månad 10-18 utbetalas sedan 70% av lönen 
vid avgångstillfället. Om kanslichefen får en annan 
anställning under denna tid ska lönen från Lärar- 
förbundet samordnas. Kanslichefens pensionsålder 
är 64 år.

I övrigt gäller i tillämpliga delar samma anställ-
ningsvillkor som för all annan personal som är  
anställd inom Lärarförbundet.

Vi är personliga, öppna,  
fokuserade, framåtsyftande  

och aktiverande.
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Verksamhet under året

Under 2017 har Lärarförbundet bedrivit verksamhet 
inom de områden som är den beslutade verksamhets- 
inriktningen för perioden 2015-2018: ”ett attraktivt 
yrke i utveckling” och ”det självklara valet”. 

Ett attraktivt yrke i utveckling 
Det här området handlar om att verka för att lärar- 
yrket ständigt ska vara i utveckling. Det är lärarna 
och skolledarna som ska leda utvecklingen med  
fokus på det bästa för varje elev.

Målsättningar:
→ Lärares och skolledares makt över skolan och  

undervisningens utveckling ökar.
→ Likvärdigheten i den svenska skolan ökar.
→ Lärares och skolledares löner ökar mer  

än andras.
→ Skapa hållbara förutsättningar för lärare  

och skolledare.
→ Skapa en skola som vilar på vetenskaplig och 

konstnärlig grund samt beprövad erfarenhet.

Det självklara valet 
Det här området handlar om att Lärarförbundet  
ska vara det självklara valet för Sveriges lärare och 
skolledare. Vårt mål är att ena hela professionen i  
en organisation. 

Målsättningar:
→ Vårt engagemang gör skillnad i lärares och  

skolledares vardag.
→ Andelen yrkesverksamma lärare och skolledare 

som är medlemmar i Lärarförbundet ökar.

Under 2017 var följande målsättningar prioriterade:
→ Lärares och skolledares löner ökar mer  

än andras.

→ Skapa hållbara förutsättningar för lärare  
och skolledare.

→ Likvärdigheten i den svenska skolan ökar.
→ Vårt engagemang gör skillnad i lärares och  

skolledares vardag.
→ Andelen yrkesverksamma lärare och skolledare 

som är medlemmar i Lärarförbundet ökar.

Indikatorer:
Uppfyllelsen av målsättningarna mäts genom ett 
antal indikatorer. Under 2017 fortsatte den positiva 
trenden för målet om att lärares och skolledares  
löner ska öka mer än andras. Både faktiska data från 
lönestatistiken och attityder hos medlemmar och  
avdelningar visade på detta. Detta är mycket  
glädjande och ett resultat av Lärarförbundets  
arbete och prioriteringar.

Andelen yrkesverksamma lärare och skolledare 
som är medlemmar i Lärarförbundet har minskat 
något, men medlemmarna är generellt mer nöjda  
än tidigare och mer benägna att rekommendera  
Lärarförbundet, vilket är positivt inför framtiden.

Medlemmarna är nöjda med den hjälp de får av 
Lärarförbundet, i synnerhet får ombud och/eller  
företrädare högre betyg jämfört med 2016. Målet om 
att vårt engagemang gör skillnad i lärares och skol-
ledares vardag visar därför en uppåtgående trend.

Målen om likvärdigheten i den svenska skolan, 
hållbara förutsättningar för lärare och skolledare 
samt att lärares och skolledares makt över skolan 
ökar visar tyvärr en något negativ utveckling jämfört 
med tidigare. 

I verksamhetsberättelsen finns några exempel 
från verksamheten på konkreta framgångar och hur 
vi arbetat för att nå målsättningarna under året.



Lärarförbundets förvaltningsberättelse 2017 • 14

Kommunikation
Lärarförbundets kommunikation till ombud och 
medlemmar har haft en fortsatt positiv utveckling  
i digitala medier under 2017. Antalet besökare och 
följare ökade i samtliga digitala kanaler samt i  
sociala medier. 

Nya sidor för ombud har utvecklats med syfte att  
underlätta ombudens uppdrag. Dessa har varit 
mycket uppskattade. På de nya sidorna får ombuden  
information och inspiration och stöttas i sin viktiga 
roll för att kunna ge bättre service till befintliga 
medlemmar och rekrytera nya medlemmar på  
arbetsplatserna.

Under 2017 fortsatte besöken från mobil och  
surfplatta till webbplatsen att växa och är nu de  
vanligaste enheterna som används.

Sociala medier
I sociala medier tar vi upp arbetsplatsnära frågor, 
opinionsfrågor och evenemang. 
Facebook: Lärarförbundet behåller och utvecklar  
sin plats som det näst största fackförbundet på  
Facebook. 
Twitter: Lärarförbundet är störst bland fackför- 
bunden på Twitter som är en viktig opinionskanal. 
Instagram: Instagram är det snabbast växande  
sociala mediet, och även där har Lärarförbundet 
störst närvaro av alla svenska fackförbund. 

Opinionsbildning
Lärarförbundets opinionsbildning fokuserade under 
året på lärarbristen och lärarnas arbetsbelastning. 
Lärarbristen har blivit allt mer påtaglig och ger  
tydliga effekter i medlemmarnas vardag. Under året 
lanserade Lärarförbundet exempelvis ett antal  

ställningstaganden för en likvärdig skola och drev 
en kampanj för att politikerna skulle ställa sig  
bakom ett antal löften om gymnasiet.

En likvärdig skola
Skillnaderna mellan skolor med många högpreste-
rande elever och skolor med många elever som inte 
fullt ut når kunskapsmålen ökar. Det skapar klyftor, 
påverkar demokratin och hela samhället negativt. I 
början av 2017 lanserade därför Lärarförbundet till-
sammans med Lärarnas Riksförbund och LO en  
agenda för likvärdighet med 25 förslag inom tre  
områden: skolvalssystemet behöver justeras,  
finansiering och styrning för ökad likvärdighet  
samt insatser för skolor med särskilda utmaningar.

Förslagen har lett till att skolans likvärdighet  
kommit upp på riksdagspartiernas agenda och det 
har även påverkat Skolkommissionens betänkande 
som presenterades under året.

Gymnasielöftet
Under våren 2017 genomfördes kampanjen ”gym- 
nasielöftet”. Lärarförbundet efterlyste ett antal  
politiska löften för att gymnasielärare ska ha de  
bästa förutsättningarna för att få alla unga i Sverige 
att ta gymnasieexamen.

Frånvarorapporten
Rapporten som släpptes under våren visar hur 
många lärare som valt att inte längre arbeta i skolan 
i olika kommuner och län. Den fick stort medialt  
genomslag. 

Några fler rapporter och mediala utspel
→ Lyssna på förskollärarna.
→ Lärare inom musik och kulturskolan om  

sin arbetssituation.
→ Allvarligt att lärares administrativa uppgifter ökar.
→ 500 lärare inom vuxenutbildningen om  

sin arbetssituation.
→ Tiden räcker inte till: En granskning av lärares 

arbetsbelastning och sjukskrivningar.
→ Bästa skolkommun: Lärarförbundets årliga rank-

ning Bästa skolkommun fick även under 2017 en 
oöverträffad medial spridning, inte minst lokalt, 

Kommunikation och  
opinionsbildning

Lärarförbundets webbplats: lararförbundet.se

2017 2016

Antal besök 9 460 526  
(+8,7%)

8 698 019  
(+7,8%)

Populäraste verktyg Min Lön (+10%)

Populäraste tema Arbetsnära frågor

https://www.lararforbundet.se/artikelsidor/rapport-lyssna-paa-forskollararna
https://www.lararforbundet.se/artikelsidor/larare-inom-musik-och-kulturskolan-om-sin-arbetssituation
https://www.lararforbundet.se/artiklar/allvarligt-att-larares-administrativa-uppgifter-okar
https://www.lararforbundet.se/artikelsidor/500-larare-inom-vuxenutbildningen-om-sin-arbetssituation
https://www.lararforbundet.se/artikelsidor/basta-skolkommun-2017
https://res.cloudinary.com/lararforbundet/image/upload/v1493289627/7e9904711ebd8d4b62ce93fce97b47ee/Arbetsmilj_rapport_Tidenr_ckerintetill_final.pdf


Lärarförbundets förvaltningsberättelse 2017 • 15

då material tagits fram för kommunerna som  
de själva kunde använda i sin kommunikation.

→ Rapport om resultatet av Lärarförbundets  
medlemsdialog Rätt kurs.

Tidningsutgivningen

Under året kom det digitala arbetet igång på allvar. 
De olika tidningarna fick egna startsidor och webb-
läsandet ökade, till exempel gick Lärarnas tidnings 
webbtrafik kraftigt uppåt. En av anledningarna var 
det aktiva redaktionella arbetet med att sprida jour-
nalistiken i sociala medier för att möta läsarna där 
de finns. Redaktionerna har också jobbat mer med 
olika digitala verktyg, till exempel i form av rörlig 
film, i syfte att nå ut ännu bättre.

Under året kompletterades erbjudandet till Lärar- 
förbundets studerandemedlemmar i form av en  
gratis prenumeration på en ämnes- och skolforms-
tidning utöver de tidningar – Lärarnas tidning och 
Pedagogiska magasinet – som de fått sedan tidigare.

Kvaliteten på journalistiken är hög vilket har lett 
till nomineringar till flera olika journalistpriser.  
Lärarnas tidnings digitala arbete uppmärksam- 
mades både av branschorganisationen Sveriges  
Tidskrifter och på Fackförbundspressens dag.  
Pedagogiska magasinet vann fackförbundspressens 
pris för bästa foto och tidningen Specialpedagogik 
vann i kategorin bästa illustration.
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Lärarförbundets tidskrift för utbildning, forskning och debatt. nummer 4 november 2016

2015

plus stödet som försvann ✷ vetenskapens fanbärare är oroad ✷ de utmanar talrädslan

naturlära
tema 
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2016-11-04   09:44

Tidningen för alla FÖRSKOLLÄRARE
Utges av LÄRARFÖRBUNDETGrundad 1918

#2–2017

Pojkar och flickor fostras olika i förskolan  / 
Grafik: Få koll på löneläget  /  Ge hjärnan ett  

träningspass  /  Så mycket kostar pedagogiska  

måltider /  Jobba med särbegåvade barn

Tema:Känn kraften
Få fart på  fysik och kemi  i vardagen.

forsko1702s01 omslag_detta.indd   1

2017-02-01   12:51

Gymnasiet
TIDNINGEN Ges ut av Lärarförbundet

Nr 6 DECEMBER 2017
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Gårdagens lärare skapade 
ordning med hjälp av disciplin. 
Dagens lärare förväntas 
behärska konsten att leda. 
Hur gör du för att ta täten 
i klassrummet?  Fokus sid 14–33

Så ofta begärs kändisars betyg ut 4  Lärare pressas av asylregler 6  Serier vässar läsningen 10  Forskning: Feedback för frisörer 34  Sveriges största bokcirkel 38  När jobb stör studierna 42

Upplagor  2015 2016  2017
Alfa 9 700 11 000 10 200
Chef & Ledarskap 7 200 8 000 7 300
Folkhögskolan 2 900 3 100 2 900
Fritidspedagogik 13 700 14 000 13 100
Förskolan 67 600 65 000  63 000
Lärarnas tidning 231 400 235 000  232 900
MiVida 3 800 4 000 3 200

Upplagor  2015 2016  2017
Origo 4 500 5 500  4 100
Pedagogiska mag. 225 400 230 000 227 300
Specialpedagogik 12 800 13 500 11 800
Uttryck 12 400 12 300 11 200
Gymnasiet 8 500 9 200 8 000

Tidningarnas uppdrag är att vara lärarnära och relevanta för medlemmarna. Lärarnas tidning och Pedagogiska magasinet ingår i  
medlemskapet, medan ämnes- och skolformstidningarna erbjuds till ett förmånligt pris till förbundets medlemmar.

https://www.lararforbundet.se/artikelsidor/basta-skolkommun-2017
https://www.lararforbundet.se/artiklar/lararstudenternas-kurs-mot-en-annu-battre-lararutbildning
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Viktiga beslut och händelser

Medlemsdialog för förändringsarbete
En av de viktigaste händelserna under 2017 var med-
lemsdialogen Rätt kurs som genomfördes under  
februari till maj 2017. Den var en del av det långsik-
tiga förändringsarbetet Lärarförbundet 2025 som 
under 2017 fokuserade på processen mot kongressen 
2018 och de beslut som ska fattas där. 

Ett syfte med Rätt kurs var att fånga in medlemmar-
nas syn på vad som är viktigast för läraryrkets och sko-
lans utveckling. Det blev ett viktigt underlag för styrelsen 
i arbetet med att ta fram förslag till styrdokument inför 
kongressen. Men Rätt kurs hade också som syfte att in-
troducera ett konkret arbetssätt för att föra dialog med 
medlemmarna både på arbetsplatsen och genom digitala 
verktyg. Totalt deltog 36 0002 lärare, skolledare och lärar-
studenter under våren 2017. Under hösten genomfördes 
uppföljande dialoger med ännu fler medlemmar.

Utifrån medlemsdialogens resultat och övriga dia-
loger och samtal som skett under kongressperioden 
arbetade förbundsstyrelsen fram förslag till remiss 
till kongressen 2018 inom följande områden:
→ Långsiktigt styrdokument och verksam- 

hetsinriktning.
→ Stadgar.
→ Kongressbudget.
→ Organisering i fristående verksamhet.
Innehållet i dessa områden diskuterades på för-
bundsstyrelsens möten och på konferenser för  
förtroendevalda under 2017. De nationella ord- 
förandekonferenserna kallades för Rätt kurs- 
veckan och hade kongressdokumenten i fokus.

Avtal
2017 tecknades flera centrala avtal som berör ett
stort antal medlemmar i Lärarförbundet. 
Här följer en lista på de viktigaste överenskommel-
serna, listade efter motpart.
→ SKAO. Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. 

Avtal för kyrkomusiker, förskollärare och lärare 
anställda av Svenska kyrkan. Framgångar gällande 
föräldrapenningtillägg och i att bevara kyrko- 
musikernas arbetstidsmodeller. Nytt pensions- 
avtal och utlandsavtal.

→ Arbetsgivarverket. Avtal inom ramen för  
Offentliganställdas Förhandlingsråd. Gäller för 

statligt anställda lärare på universitet och  
högskolor och andra skolmyndigheter. 

→ IDEA. Avtal för anställda inom studieförbund. 
Överenskommelse kring systematiskt arbets- 
miljöarbete.

→ Almega. Avtal för lärare vid friskolor. Överens-
kommelse om uppföljning av avtal och statistik. 
Ökad trygghet vid tidsbegränsade anställningar.

→ KFS. Avtal för anställda inom samhällsnyttiga bo-
lag. Avtal rörande föräldrapenning och om att viss-
tidsanställningar för lärare utan legitimation över-
går till tillsvidareanställning efter legitimering.

→ Lernia. Avtal för lärare inom uppdragsutbild-
ningar och vuxenutbildningar. Överenskommel-
se om att de anställda får extra avsättning till 
tjänstepension och möjlighet till flexpension.

→ Huvudmannaförbundet/Arbetsgivarallian-
sen. Inrangeringsförhandlingar när Huvudman-
naförbundet gick upp i Arbetsgivaralliansen,  
vilket innebär byte av kollektivavtal för våra  
medlemmar inom Waldorfskolor.

→ SKL. Samverkansavtal inom kommunal sektor.

Beslut i förbundsstyrelsen
Under året har förbundsstyrelsen arbetat för att utveck-
la verksamheten för medlemmarna och tagit ett antal 
beslut och politiska ställningstaganden. Här är några:
→ Beslut om slutrapport efter medlemsdialogen 

Rätt kurs.
→ Politik för vuxenutbildningen.
→ Politik för förskolan.
→ Politik för lärarutbildningen.
→ Beslut om förändringar i tidningsutgivningen: 

en ny tidning för grundskolan ska starta och  
i samband med detta upphör utgivningen av  
några andra titlar som istället kommer finnas 
som editioner i grundskoletidningen.

→ Kommunikationsöversyn som mynnade ut i  
revidering av det redaktionella programmet och 
beslut om att ta fram en kommunikationsstrategi 
med digitalt fokus.

→ Beslut om förändringar i organisationen kring 
Lärarförbundet Student.

→ Förhållningssätt gentemot extrema rörelser.
→ Annonspolicy för Lärarförbundets tidningar.

2 Vissa medlemmar deltog både digitalt och fysiskt. Därför är antalet unika medlemmar som deltog i medlemsdialogen under våren 2017 något färre.
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Externa händelser som påver-
kat verksamheten under året
→ Skolkommissionens slutbetänkande som pre-

senterade en helhetsplan för skolans utveckling. 
Den långsiktiga ambitionen är en likvärdig skola 
där resultaten höjs utifrån att lärares kompetens 
används till rätt saker.

→ Delbetänkande från utredningen ”Bättre skola 
genom mer attraktiva skolprofessioner”. Den tog 
bland annat upp justeringar av legitimations- och 
behörighetsreglerna för fritidspedagoger och  
lärare i fritidshem och att förskolechefer i för- 
skolan ska benämnas rektorer i skollagen.  
Detta är något som Lärarförbundet drivit under 
många år och är därför en stor framgång.

→ Skolverkets prognoser som visar att dagens  
rekordstora brist på utbildade lärare fram till år 
2031 kommer att växa ytterligare då det kommer 
fattas cirka 80 000 behöriga lärare. Lärarför-
bundets arbete med frågor kring lärarbristen blir 
allt viktigare då lärarbristen redan påverkar och 
kommer än mer att påverka alla medlemmars 
vardag och arbetssituation och även barns och 
ungdomars rätt till en god utbildning. 

→ Regeringsbeslut om 6 miljarder extra till skolan 
fördelade utifrån kommunernas socioekonomiska 
situation. Detta beslut grundar sig i skolkommis-
sionens slutbetänkande.

Lärarförbundets internationella strategi innehåller  
tre målområden: internationellt fackligt utveck-
lingssamarbete, medlemsengagemang och interna-
tionellt påverkansarbete. Rätten till utbildning för 
alla är en utgångspunkt i Lärarförbundets interna-
tionella samarbete. Vårt stöd hjälper lärare i andra 
länder att organisera sig, att bygga starka, oberoende 
och demokratiska fackliga organisationer och att  
arbeta fackligt.

1,5 procent av medlemsavgifterna används under 
kongressperioden för Lärarförbundets internationella 
arbete. 2017 fick Lärarförbundet också ett bidrag 
på 5,2 miljoner kronor från Sida till fackligt utveck-
lingssamarbete via Union to Union. Detta har  
finansierat ett program för organisationsutveckling 
av fackliga lärarorganisationer i Malawi, Zanzibar, 
Filippinerna, Indien, Indonesien, stöd till regionala 
nätverk för jämställdhet i Latinamerika och Afrika 
samt till en pedagogisk rörelse i Latinamerika. 

Några nedslag under året:
→ Utvärderingar av projekt i Centralasien, Malawi 

och Indien. 
→ Under Världslärardagen den 5 oktober lyftes lära-

res status och lärarbristen i ett globalt perspektiv. 

→ Internationell utbildning för styrelser och lokala 
medlemsutbildningar kring värdegrundsfrågor.

→ Vid Nordiska Lärarorganisationers samråd  
diskuterades en likvärdig skola och nyanlända 
elevers rättigheter.

→ Deltagande i Education Internationals professions- 
konferens där lärarorganisationernas roll i  
utvecklingen av skolan, professionsutveckling 
och etiska riktlinjer diskuterades.

→ Besök av American Federation of Teachers som 
studerade de effekter som friskolereformen,  
skolpengssystemet och det fria skolvalet har  
på likvärdigheten i den svenska skolan.

→ Påverkan för ett ökat svenskt bistånd till ut- 
bildning och betydelsen av lärarorganisationers  
deltagande i utformningen av utbildningsprojekt 
i utvecklingsländer. 

→ Deltagande i regeringens delegation till  
UNESCOs världskongress.

→ ”100-miljonerskampanjen” under hösten 2017, 
om alla barns rätt till utbildning, engagerade 
elever och lärare som bland annat mötte  
ett 40-tal riksdagsledamöter och många  
kommunalpolitiker landet runt.

Internationellt samarbete
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FACKLIGA UTVECKLINGSPROJEKT FINANSIERADE VIA MEDLEMSAVGIFTEN 2017.

Mottagare Verksamhet SEK

GTU, Gambia Organisationsutveckling 404 172 

NTAL, Liberia Organisationsutveckling 37 993 

PSEUM/TUM Malawi Arbetsplatsnära forskningsprojekt 51 686 

TUM Malawi Återuppbyggnad Lärarnas hus efter brand 174 756 

UNATU Uganda Lokalt samarbete Skellefteå-Entebbe 49 612 

ZIMTA, Zimbabwe Uppföljning av utfasning 42 036

ACT, Filippinerna Organisationsutveckling, facklig utbildning 396 011

FECODE, Colombia Skolan som aktör i fredsbyggande 610 715

EI Pedagogiska rörelsen Latinamerika Organisering av lärare bland ursprungsfolk,
forskning privatisering, kommunikation

361 809

Jämställdhet Asien Kvinnonätverk AIFTO, Indien 124 165

TUS, Serbien Organisationsutveckling 167 477

Jämställdhet övrigt Stöd till unga kvinnors deltagande
EIs World Women Conference

293 852

EI Solidaritetsfond Katastrofstöd, kapacitetsutveckling, personskydd 298 712

Förbundet folkhögskolärarnas 
solidaritetsfond

Internationellt arbete för folkhögskolor 90 000
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Framtida utveckling

Medlemmarnas engagemang står alltid i centrum 
för Lärarförbundet. Därför är det viktigt att fortsätta 
att involvera medlemmarna tydligt i verksamheten. 
Medlemsdialogen Rätt kurs under 2017 var ett  
konkret exempel på detta. Det medlems- och  
arbetsplatsnära arbetssättet ska vara en grundbult  
i förbundet även i framtiden för att fånga in och  
driva medlemmarnas frågor. 

Lärarbristen ökar för varje år och framtiden ser 
inte ljusare ut, vilket inte minst Skolverkets progno-
ser visar. Detta är den absolut största utmaningen för 
skolan idag och i framtiden. Det är inte bara ett  
problem för skolan, utan ett samhällsproblem när 
inte alla barn och unga får den utbildning av god 
kvalité som de har rätt till. Lärarbristen påverkar 
även de befintliga lärarna och deras arbetsbelast-
ning på ett negativt sätt. Att lösa lärarbristen är  
Lärarförbundets högsta prioritet framöver.

2018 är det både valår och avtalsrörelse på det  
kommunala området. Resultatet av dessa kommer 
påverka medlemmarnas vardag i allra högsta grad. 
Lärarförbundet kommer göra sitt yttersta i påver-
kans- och förhandlingsarbetet för att både valresultat 

och avtal ska gå i linje med medlemmarnas behov 
och intressen. Viktiga områden i både val- och  
avtalsrörelse är att fortsätta uppvärderingen av  
läraryrket, minska lärares och skolledares arbets- 
belastning och hitta former för kontinuerlig  
kompetensutveckling.

Lärarförbundet kommer sätta särskilt fokus i  
valrörelsen på lärareffekten, dvs den effekt lärares 
arbete får för den enskilde eleven och samhället.  
Det finns många faktorer som påverkar lärares arbete; 
arbetsmiljön, att ha utbildade kollegor, att hinna 
med sina arbetsuppgifter, etc. I vårt påverkansarbete 
under valrörelsen är ambitionen att få politiska  
förslag och löften – såväl nationellt som lokalt  
– som gör att lärareffekten stärks.

I oktober 2018 har Lärarförbundet kongress, vilket 
är en milstolpe i det långsiktiga förändringsarbetet. 
De beslut kongressen tar kommer att sätta kompass-
riktningen för vilka frågor som ska prioriteras de 
kommande åren, men också för vilka vi ska vara och 
hur vi ska uppfattas i framtiden.

Vi vill bedriva ett  
medlemsnära arbete.
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Förbundsstyrelsen
Johanna Jaara Åstrand, ordförande
Maria Rönn, 1:e vice ordförande
Robert Fahlgren, 2:e vice ordförande
Angelika Molander 
Anna-Mia Nilsson 
Elisabet Mossberg 
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Marina Hägg 
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Per Hellström 
Pia Rizell 
Sandra Asp Axelsson 
Sandra Wahlström 
Sara Sundström 
Ann-Charlotte Gavelin Rydman, 
adjungerad, skolledare 
Matilda Gustafsson, adjungerad, 
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Annica Pettersson, personalrepre-
sentant, till och med mars 2017.
Cyrene Martinsson Waern, perso-
nalrepresentant, från april 2017.

Revisorer
Anita Mellberg, ordinarie
Gunnel Ahlgren, ordinarie
Anna Söderlund, suppleant
Johan Lindhagen, suppleant
Johan Rönnkvist, auktoriserad  
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Bernt-Olof Bengtsson,  
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Hans Gustafsson 
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Monica Hedström 
Monica Karlsson 
Peter Söderström 

Lärarförbundet Skolledare
Ann-Charlotte Gavelin Rydman, 
orförande
Ingegärd Salmose, 1:e vice  
ordförande
Carola Wedholm, 2:e vice ordförande
Carl-Axel Hallberg 
Eva Engström 
Eva Ulin 
Gabriella Ekström Filipsson 

Personförteckningar
Katarina Wedegren 
Peter Westergård 
Sarah Thorén 
Torgny Tjärnskog 
Förbundsstyrelserepresentant
Robert Fahlgren

Lärarförbundet Student
Matilda Gustafsson, ordförande
Axel Selhammar, vice ordförande
Styrelse
Elouise Johansson
Daniel Darpe (till februari)
Malin Holmgren (från mars)
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Maria Guthke (från september)
Förbundsstyrelserepresentant 
Maria Rönn
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Hanna Palmér 
Jonas Johnsson 
Mikael Johansson 
Sandra Löfberg 
Vesa Saranpää 
Angelika Molander, förbundsstyrelsen

Gymnasieskola
Charlie Jarl 
Eva Jansson  
Henrik Wallin 
Jenny Edvardsson 
Maria Burström 
Peter Olsson 
Rebecca Zimmermann 
Sara Sundström, förbundsstyrelsen

Musik- och kulturskola
Andreas Wiik 
Christian Bergelin 
Gia Schager 
Jennie Larsson Tjernström 
Lisa Clausson 
Marianne Eriksson 
Simon Thörn 
Marie Wall Almquist,  
förbundsstyrelsen

Särskola och specialpedagogik
Alicia Eriksson 
Helen Burman
Helena Ramund-Norén 
Ingrid Schmiterlöw 
Marie-Louise Elfstedt 
Tora Borén 
Tord Söderqvist 
Eva Frank, förbundsstyrelsen

Fritidspedagogik
Annelie Arvidsson 
Bodil Jullesson 
Jennie Billne 
Jonas Pettersson 
Mikael Andersson 
Line Isaksson, förbundsstyrelsen

Studie- och yrkesvägledning
Annalena Svedberg Levin 
Ann-Kristin Steen 
Eva Wärmlund 
Jenny Ivarsson 
Tony Löfmark 
Sandra Axelsson, förbundsstyrelsen

Vuxenutbildning och  
yrkeshögskola
Hanna Thelin 
Henrik Tällberg 
Malin Hernqvist 
Marja Ylänen 
Terese Hammar 
Sandra Wahlström, förbundsstyrelsen

Förstelärare och lektorer
Annika Lilja 
Åsa Sjöstrand 
Lars Pollack 
Monica Juhlin 
Therese Linnér 
Marina Hägg, förbundsstyrelsen

Likabehandling och mångfald
Caroline Gunther  
Charlotte Malmgren 
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Eva-Lena Embretsen 
Margareta Nordborg 
Paula Grönroos Persson 
Peter Dahlberg, från nov 2017
Marcus Svensson, från nov 2017
Elisabet Mossberg,  
förbundsstyrelsen

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

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

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

Övriga uppdrag 
Lärarstiftelsen (fd SAF)
Eva-Lis Sirén, ordförande
Ann-Charlotte Eriksson,  
vice ordförande
Ann-Charlotte Nordbjörk 
Eva Holmén 
Klas Holmberg 
Maria Rönn, förbundsstyrelsen 
Ulf Larsson-Li 
Suppleanter
Robert Fahlgren, förbundsstyrelsen
Revisorer
Gunnel Ahlgren
Anita Mellberg
Johan Rönnkvist, auktoriserad  
revisor

Lärarfortbildning
Styrelse
Ann-Charlotte Eriksson, ordförande
Sixten Frixon 

Revisorer
Anita Mellberg, lekmannarevisor
Johan Rönnkvist, auktoriserad  
revisor
Årsstämma
Maria Rönn, ägarrepresentant

Svenska Lärarförsäkringar AB
Styrelse
Lars-Erik Klason, ordförande
Johanna Jaara Åstrand 
Sixten Frixon 
Årsstämma
Robert Fahlgren, ägarrepresentant

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

Gemenskapens Fastigheter AB
Styrelse
Jan Perers, ordförande 
Maria Rönn, vice ordförande 
Claes Livijn 
Lena Durfors 
Anneth Caprali, suppleant 
Revisorer
Anita Mellberg, lekmannarevisor 
Johan Rönnkvist, auktoriserad  
revisor, PwC
Årsstämma (Bolagsstämma)
Robert Fahlgren, ägarrepresentant

GEMFAST AB med dotterbolag
Maria Rönn, ordförande 
Kenneth Söderman 
Lena Durfors 
Anneth Caprali, suppleant 
Håkan André, suppleant 
Robert Fahlgren, suppleant 
Revisorer 
Anita Mellberg, lekmannarevisor 
Johan Rönnkvist, auktoriserad  
revisor, PwC
Årsstämma (Bolagsstämma)
Robert Fahlgren, ägarrepresentant

Lärartidningar Produktion AB
Styrelse
Sixten Frixon, ordförande
Angelika Molander 
Ann-Charlotte Eriksson 
Revisorer 
Gunnel Ahlgren, lekmannarevisor 
Johan Rönnkvist, auktoriserad  
revisor
Årsstämma
Maria Rönn, ägarrepresentant

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

TCOs Förhandlingskommitté
Mathias Åström
”Stora gruppen” (OFRs för-
bundsområden inom staten)
Ingrid Lindgren Andrén

Förbundsområdesstyrelse 
OFR/S
Mathias Åström

OFR Fastighets ABs styrelse
Håkan André 

PTK
Stämma
Johanna Jaara Åstrand
Mathias Åström, suppleant
Överstyrelse
Johanna Jaara Åstrand 
Mathias Åström, 1:a suppleant 
Annica Pettersson, 2:a suppleant 
Styrelse
Camilla Brown

Arbetsdomstolen, AD
Ulla Persson
Sören Holm

Electas överstyrelse
Annica Pettersson (PTK-mandat)

Skolkommissionen
Johanna Jaara Åstand

Sveriges kommuner och  
landsting, Kommunernas och 
landstingens arbetsmiljöråd
Mathias Åström
 
FAS 05 grupp
Cyrene Martinsson Waern

SKLs jämställdhetsråd
Mathias Åström 

Kollektivavtalstiftelsen Svenska 
Kyrkans Trygghetsråd
Henrik Tobin
Ingrid Lindgren Andrén, suppleant
Svenska kyrkans pensionskassa 
Fullmäktige
Ingela Sjögren
Lennart Ericsson, suppleant
Styrelse
Anders Johansson (tom maj 2017) 
Henrik Tobin (från juni 2017)
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Lärarnas A-kassa
Styrelse
Robert Fahlgren, ordförande
Angelika Molander 
Ingela Zetterberg 
Marie Wall Almquist 
Marina Hägg 
Per Hellström 
Birger Johansson, suppleant 
Sandra Asp Axelsson, suppleant
 
TAM-Arkiv
Styrelse
Anneth Caprali

Amu-Gruppens  
pensionsstiftelse 1997
Annica Pettersson

Skolforum Yrkesutveckling  
i Stockholm AB
Robert Fahlgren
Sixten Frixon

Folksam Liv 
Stämma
Maria Rönn
Sixten Frixon
Johan Törnroth, suppleant
Håkan André, suppleant
Styrelse
Eva-Lis Sirén
Folksam Sak
Stämma
Robert Fahlgren
Camilla Brown 
Mathias Åström, suppleant
Lena Durfors, suppleant

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

Yngve Lindbergs minnesfond 
(Guldäpplet)
Jury
Robert Fahlgren, presidiet

Lärargalan
Jury
Maria Rönn 

Lärarutbildningskonventet
Per Båvner 
Elouise Johansson,  
Lärarförbundet Student

Trafikskadenämnden
Annika Pettersson, lekmanna- 
ledamot (TCO-mandat)

Internationella  
organisationer 
Nordiska Lärarorganisationers 
Samråd (NLS)
Styrelse
Johanna Jaara Åstrand 
Maria Rönn
Robert Fahlgren
Sixten Frixon
Ina Eriksson
Sektorer
Förskola och fritidshem
Pia Rizell
Anna Tornberg
Grundskola
Angelika Molander
Lisa Heino
Gymnasie- och yrkesutbildning
Maria Rönn
Eva Köhler

Education International (EI)
Styrelse
Johanna Jaara Åstrand
Constitution and By-Laws  
Committee 
Johanna Jaara Åstrand
ECE Task Force
Anna Tornberg
EI Research Network
Johan Ernestam

Education and Solidarity 
Lars-Erik Klason

OECD/TUAC
Anna Tornberg

European Trade Union Commit-
tee for Education (ETUCE)
Styrelse
Maria Rönn

ETUCE Equality Committee
Per Båvner

Sociala dialogkommittén inom 
utbildningssektorn
Camilla Brown

ETUCE Higher Education and 
Research Committee (HERSC)
Anneli Hippinen-Ahlgren

Union to union
Styrelse
Maria Rönn
Förbundsråd 
Maria Rönn
Ina Eriksson

Nordiska Folkhögskolerådet 
(NFR)
Ingela Zetterberg

Nordiska förbundet för  
specialpedagogik
Tord Söderqvist

Nordiska arbetsmiljönätverket 
(NAN)
Cyrene Martinsson Warn
Hans Flygare 
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Utfallet mot den reviderade budgeten för 2017 visar 
en positiv avvikelse med 52 198 tkr (29 965 tkr).*

Avvikelsen förklaras nedan:

Medlemsavgifter har under 2017 influtit med  
554 310 tkr (548 760 tkr) mot budgeterade 540 000 
tkr, en positiv avvikelse med 14 310 tkr. Främsta an-
ledningen är fler medlemmar i den högsta avgifts-
klassen: 325 kr.

FÖRBUNDETS EKONOMI 2017
BUDGETUPPFÖLJNING (TKR)
Budgetuppföljningen avser den fackliga verksamheten

 Utfall Reviderad budget Avvikelse Kongress- 
    budget 
 2017 2017 2017 2017
Verksamhetens intäkter    
Medlemsavgifter 554 310 540 000 14 310 495 100
Summa intäkter 554 310 540 000 14 310 495 100
    
Verksamhetens kostnader    
Organisation förtroendevalda 24 703 22 390 -2 313 18 000
Avgifter till andra organisationer 22 067 23 600 1 533 23 600
Verksamhetsstöd 79 286 65 780 -13 506 70 000
Verksamhetskostnader 296 884 346 530 49 646 301 100
Avdelningsanslag 70 142 71 200 1 058 71 200
Internationellt samarbete 4 415 6 500 2 085 7 200
KMR & Förbundet Folkhögskollärarna 4 615 4 000 -615 4 000
Summa kostnader 502 112 540 000 37 888 495 100
    
Resultat  52 198 - 52 198 -

KOMMENTARER TILL BUDGETUPPFÖLJNINGEN
De administrativa kostnaderna (verksamhetsstöd) 
har överskridit budget med 13 506 tkr (10 194 tkr). 
Avvikelsen består bl a av ökade kostnader för stärkt 
IT-säkerhet och anpassning till lagkrav (GDPR) för 
verksamhetens olika system samt kostnader för 
avslut av samavisering med Lärarnas a-kassa.
Verksamhetskostnaderna har underskridit budget 
med 49 646 tkr (8 781 tkr). Avvikelsen förklaras 
främst av lägre premier för inkomstförsäkringen 
med 38 524 tkr.

Belopp i tkr 2017 2016 2015 2014 2013
Fackliga verksamhetens intäkter 658 192 613 203 604 369 534 453 526 263
Varav medlemsintäkter 554 310 548 760 538 200 472 923 469 093
Årets resultat 88 270 -22 184 63 693 -23 631 136 056
Varav fackligt resultat 52 198 29 965 33 968 -21 750 -8 004
Balansomslutning 1 648 826 1 556 229 1 600 027 1 556 694 1 526 473
Justerat eget kapital 1 206 270 1 111 361 1 122 712 1 055 275 1 079 364
Justerat eget kapital till marknadsvärde 1 894 459 1 804 979 1 926 022 1 772 833 1 713 432
Soliditet 73,20% 71,40% 70,20% 67,80% 70,70%
Yrkesverksamma medlemmar 168 369 170 219 172 481 174 955 176 814

Nyckeltalsdefinitioner:
Fackliga verksamhetens intäkter Totala intäkter facklig verksamhet
Årets resultat Totalt resultat efter bokslutsdispositioner och skatt
Fackligt resultat Exklusive resultat från fastigheter och värdepapper
Balansomslutning Totala tillgångar till bokförda värden
Justerat eget kapital Beskattat eget kapital plus 78 % av obeskattade reserver
Justerat eget kapital till marknadsvärde Beskattat eget kapital plus 78 % av obeskattade reserver  
 plus övervärde på värdepapperstillgångar och fastigheter  
 (enligt extern värdering)
Soliditet Justerat eget kapital dividerat med balansomslutningen

EKONOMISK FLERÅRSÖVERSIKT, LÄRARFÖRBUNDET

* 2016 års siffror i parentes.
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MEDLEMSAVGIFTER
För 2017 gällde följande medlemsavgifter  
till förbundet:

Inkomst/mån  Förbundsavgift/mån
 0 - 6.000 kr   50 kr
 6.001 - 6.999 kr 85 kr
 7.000 - 8.999 kr 95 kr
 9.000 - 10.999 kr 115 kr
 11.000 - 12.999 kr 135 kr
 13.000 - 14.999 kr 155 kr
 15.000 - 16.999 kr 175 kr
 17.000 - 19.000 kr 195 kr
 19.001 - 21.000 kr 215 kr
 21.001 - 22.999 kr 235 kr
 23.000 - 24.999 kr 255 kr
 25.000 - 26.999 kr 275 kr
 27.000 - 28.999 kr 300 kr
 29.000 -  325 kr

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

DEN FACKLIGA VERKSAMHETEN
Den fackliga verksamheten redovisar ett överskott om 
52 198 tkr (29 965 tkr) vilken är en förbättring mot  
föregående år med 22 233 tkr. Den främsta orsaken  
till det positiva resultatet är att vår buffert för svängning-
ar i kostnader för inkomstförsäkringen under året har 
minskats med 38 523 tkr. Dessutom har den fackliga 
verksamhetens olika delar på ett lyckosamt sätt hållit  
sina budgetramar.

Medlemsintäkterna uppgår till 554 310 tkr (548 760 tkr) 
vilket är en ökning mot föregående år med 5 550 tkr eller 
1,0%. 

Personalkostnaderna uppgår till 248 171 tkr (241 581 tkr) 
vilket är en ökning med 6 590 tkr eller 2,7%. Till största 
delen förklaras detta av årets löneökningar, lagstadgade 
avgifter samt pensionskostnader.

De övriga externa kostnaderna uppgår till 241 227 tkr 
(213 249 tkr) vilket är en ökning med 27 978 tkr eller 
13,1%. Ökningen beror på en högre avskrivningstakt för 
webben med 10 412 tkr samt kostnader för strategiskt 
utvecklingsarbete med GDPR och säraviseringen från 
Lärarnas A-kassa.

RESULTATUTVECKLINGEN 2017
Verksamhetens kostnader uppgår till 605 994 tkr 
(583 238 tkr). Jämfört med 2016 har kostnaderna ökat 
med 22 756 tkr eller 3,9%. 

FASTIGHETSFÖRVALTNING
Som en del i Lärarförbundets förmögenhetsplacering 
äger förbundet 3 (4) bostadsfastigheter i Stockholms 
innerstad. I fastighetsförvaltningen ingår även av 
Lärarförbundet bedriven konferensverksamhet. Under 
2016 bildades 15 fastighetsbolag i syfte att särskilja den 
verksamhet som är näringsbetingad från den fackliga 
verksamheten. Ett av dessa helägda bolag har under 
året köpt en fastighet av Lärarförbundet. Resterande tre 
fastigheter kommer att säljas under 2018 då samtliga 
fastigheter redovisas under GEMFAST AB-koncernen.

Fastighetsförvaltningen visar ett underskott med 30 tkr 
(81 568 tkr). Detta är en förbättring med 81 538 tkr  
mot föregående år och kan förklaras av de underpris- 
överlåtelser Lärarförbundet 2016 gjorde till sina  
helägda bolag. 

FINANSIELLA INVESTERINGAR
Som en del i Lärarförbundets förmögenhetsplacering 
har förbundet placerat värdepapper (aktier, räntor och 
fonder) i s.k. diskretionär förvaltning hos SEB, Öhmans 
och Swedbank/Robur. Årets resultat från värdepapper 
är 71 767 tkr (39 554 tkr). Av detta kommer 19 987 tkr 
från utdelningar, 48 851 tkr från försäljningar (reavin-
ster) och 2 929 tkr från erhållna rabattandelar. 

Finansförvaltningen visar totalt ett överskott med 69 
552 tkr (48 499 tkr) vilket är en förbättring mot före- 
gående år med 21 053 tkr. 

BOKSLUTSDISPOSITIONER
I 2017 års bokslut görs en avsättning till periodiserings-
fond med 18 500 tkr.

Koncernbidrag lämnas till Lärarfortbildning Lärarför-
bundet AB med 3 000 tkr. 

Totalt för 2017 redovisar Lärarförbundet ett överskott på 
88 270 tkr (-22 184 tkr).

FÖRSLAG TILL DISPOSITION AV FÖRBUNDETS RESULTAT
Förbundsstyrelsen föreslår 2018 års kongress besluta:
att 2017 års överskott om 88 270 tkr balanseras i ny räkning samt
att fastställa resultat- och balansräkningen.



RESULTATRÄKNING
Summor i tkr Koncernen Moderförbundet
  2017 2016 2017 2016

Fackliga verksamhetens intäkter och kostnader     
Medlemsintäkter  554 310 548 760 554 310 548 760
Tidningsintäkter  52 011 53 655 34 185 33 990
Bidrag Not 2 5 736 6 060 5 736 6 060
Försäljningsintäkter  29 183 29 780 - -
Övriga intäkter  64 786 24 990 63 961 24 392
Summa fackliga verksamhetens intäkter  706 026 663 245 658 192 613 203

Anslag till avdelningar samt avgifter och bidrag      
till andra organisationer Not 3 -109 610 -106 528 -109 610 -106 528
Interna kostnader Not 4   - -19 777
Externa kostnader Not 5 och 31 -239 246 -240 898 -241 227 -213 249
Personalkostnader Not 6 -269 625 -263 300 -248 171 -241 581
Av- och nedskrivningar av immateriella  
och materiella anläggningstillgångar Not 7 och 32 -7 224 -2 225 -6 986 -2 103
Summa fackliga verksamhetens kostnader  -625 705 -612 951 -605 994 -583 238

Fackliga verksamhetens resultat  80 321 50 294 52 198 29 965

Fastighetsförvaltningens intäkter och kostnader     
Hyresintäkter Not 4 och 31 43 472 46 126 18 527 58 908
Övriga intäkter  10 880 10 319 9 158 10 319
Summa fastighetsförvaltningens intäkter  54 352 56 445 27 685 69 227
     
Externa kostnader Not 5 -43 684 -58 370 -19 215 -54 447
Personalkostnader Not 6 -3 703 -4 566 -2 658 -3 191
Avskrivningar inventarier Not 7 -991 -1 625 -422 -822
Avskrivningar byggnader och markanläggningar Not 8 -11 538 -9 940 -1 342 -7 449
Resultat avyttring fastighet  - - -4 078 -84 887
Summa fastighetsförvaltningens kostnader  -59 916 -74 501 -27 715 -150 795

Fastighetsförvaltningens resultat Not 4 -5 564 -18 056 -30 -81 568

Resultat från finansiella investeringar     
Resultat från värdepapper Not 10 71 817 39 604 71 767 39 554
Resultat från intressebolag Not 11 125 125 125 125
Resultat från andelar i dotterbolag Not 12   900 22 000
Ränteintäkter   1 619 - 28
Summa intäkter från finansiella investeringar  71 943 40 349 72 792 61 708

Räntekostnader   -4 479 -336 -237 -249
Resultat från bolag med ägarintresse Not 18 - -10 689 - -10 689
Förvaltningskostnader Not 5 -2 236 -1 151 -2 236 -1 151
Övriga finansiella kostnader  -766 -1 120 -767 -1 120
Summa kostnader från finansiella investeringar  -7 481 -13 296 -3 240 -13 209

Resultat från finansiella investeringar  64 462 27 053 69 552 48 499

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt  139 219 59 293 121 720 -3 104

Bokslutsdispositioner     
Avsättning/återföring periodiseringsfond Not 13 - - -18 500 -3 900
Koncernbidrag Not 14 - - -3 000 -3 200

Skatt på årets resultat Not 15 -22 734 -10 426 -11 951 -11 979

ÅRETS RESULTAT  116 485 48 867 88 270 -22 184
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BALANSRÄKNING
Balansräkningen redovisar den ekonomiska ställningen per bokslutsdagen den 31 december.

TILLGÅNGAR (tkr) Koncernen Moderförbundet
  2017 2016 2017 2016
Anläggningstillgångar     
Immateriella anläggningstillgångar     
Balanserade utvecklingskostnader Not 32 7 537 14 620 6 941 13 882
Varumärke  - 40 - -
Summa immateriella anläggningstillgångar  7 537 14 660 6 941 13 882

Materiella anläggningstillgångar     
Byggnader och mark Not 8  524 596 506 005 48 217 59 310
Pågående ny-, till- och ombyggnad Not 9 9 462 6 995 468 -
Inventarier Not 7 11 279 12 363 9 378 9 844
Summa materiella anläggningstillgångar  545 337 525 363 58 063 69 153

Finansiella anläggningstillgångar     
Aktier i dotterbolag Not 16 - - 18 655 16 655
Aktier i intressebolag Not 17 6 638 6 638 6 638 6 638
Andelar i bolag med ägarintresse Not 18 - - - -
Långfristiga värdepappersinnehav Not 19 1 081 819 1 020 319 1 078 011 1 016 511
Andelar i bostadsrätter Not 20 6 805 6 805 6 805 6 805
Långfristiga fordringar dotterbolag Not 21 - - 9 680 10 280
Andra långfristiga fordringar Not 22 1 436 2 872 1 436 2 872
Uppskjuten skattefordran Not 33 385 5 - -
Summa finansiella anläggningstillgångar  1 097 083 1 036 639 1 121 225 1 059 761

Summa anläggningstillgångar  1 649 956 1 576 662 1 186 229 1 142 796

Omsättningstillgångar     

Varulager m.m     
Varulager   4 786 3 891 - -

Kortfristiga fordringar     
Kundfordringar  11 139 10 282 4 675 1 694
Fordringar på dotterbolag Not 23 - - 285 647 281 172
Fordringar på intressebolag  - 22 - -
Aktuella skattefordringar  1 582 8 711 700 7 552
Övriga fordringar  6 321 14 995 3 444 13 274
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not 24 28 571 33 385 27 512 32 572
Summa kortfristiga fordringar  47 613 67 395 321 978 336 265

Kassa och bank  172 746 95 498 140 619 77 167

Summa omsättningstillgångar  225 146 166 784 462 597 413 432

SUMMA TILLGÅNGAR  1 875 101 1 743 446 1 648 826 1 556 229
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FORTS. BALANSRÄKNING
 Koncernen Moderförbundet
  2017 2016 2017 2016
EGET KAPITAL OCH SKULDER (tkr)
Eget kapital Not 25
Ändamålsbestämda medel  279 473 279 473 279 473 279 473
Bundna reserver  - 454 - -
Fria reserver/Balanserat resultat  948 791 899 709 817 311 839 495
Årets resultat  116 485 48 867 88 270 -22 184
Summa eget kapital  1 344 749 1 228 503 1 185 054 1 096 784

Obeskattade reserver     
Periodiseringsfond Not 13 - - 27 200 8 700
Summa obeskattade reserver  - - 27 200 8 700

Avsättningar     
Avsatt till pensioner Not 26 1 757 4 664 1 757 4 664
Uppskjuten skatt Not 33 13 474 7 677 7 436 7 791
Summa avsättningar  15 231 12 341 9 193 12 455

Långfristiga skulder     
Inteckningslån Not 27 360 000 360 000 290 000 290 000
Övriga skulder  276 - - -
Summa långfristiga skulder  360 276 360 000 290 000 290 000

Kortfristiga skulder     
Leverantörsskulder  34 749 35 589 30 026 29 366
Förskott från kunder  4 010 1 229 - -
Checkräkningskredit (avtalad kredit 70 milj kr (70 milj kr)) 24 120 18 402 - -
Skulder till dotterbolag Not 28 - - 26 759 38 482
Skulder till intressebolag Not 29 24 782 22 887 24 782 22 887
Skatteskulder  3 620 142 - -
Övriga skulder  28 573 28 765 25 995 25 034
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 30 34 991 35 588 29 816 32 520
Summa kortfristiga skulder  154 845 142 602 137 378 148 289

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  1 875 101 1 743 446 1 648 826 1 556 229
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KASSAFLÖDESANALYS
Kassaflödesanalysen redovisar förbundets kassaflöde under året d v s förändringen av de 
likvida medlen och varifrån dessa förändringar härrör.

Summor i tkr Koncernen Moderförbundet
  2017 2016 2017 2016 
Den löpande verksamheten 
Rörelseresultat före finansiella poster  74 756 32 238 52 168 -51 603
Avskrivningar  19 752 13 790 8 748 10 374
Övriga ej likviditetspåverkande poster  -3 309 30 331 1 171 97 525
  91 199 76 359 62 087 56 296

Erhållen ränta  1 619 - 28
Erhållna utdelningar  23 091 14 888 23 941 36 838
Erlagd ränta  -7 482 -2 604 -3 240 -2 520
Betald skatt  -5 964 -3 850 -5 453 -3 403
  100 845 85 412 77 335 87 236

Ökning/minskning varulager  -895 -264 - -
Ökning/minskning kundfordringar  -857 -3 764 -2 981 -499
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar  13 510 -9 465 10 417 -289 881
Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder  9 605 2 440 -11 571 -31 931
Ökning/minskning leverantörsskulder  -840 13 777 660 478
Kassaflöde från den löpande verksamheten  121 368 88 136 73 860 -234 594
     
Investeringsverksamheten     
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar  -7 -738 - -
Investeringar i materiella anläggningstillgångar  -33 177 -6 543 -468 -9 917
Sålda materiella anläggningstillgångar  - -12 715 5 673 279 381
Förvärvade andelar i dotterföretag  - -9 548 - -1 150
Tillskott till koncernföretag  - - -2 000 -1 800
Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar  -363 294 -327 160 -363 294 -337 848
Avyttring/amortering av övriga finansiella anläggningstillgångar 352 082 299 275 352 681 326 064
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -44 396 -57 429 -7 408 254 730

Finansieringsverksamheten     
Lämnat koncernbidrag  - - -3 000 -3 200
Upptagande av lån  276 - - -
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  276 - -3 000 -3 200

Årets kassaflöde  77 248 30 707 63 452 16 936

Likvida medel vid årets början  95 498 64 791 77 167 60 231
Likvida medel vid årets slut  172 746 95 498 140 619 77 167

Förändring av likvida medel  77 248 30 707 63 452 16 936
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NOT 1 REDOVISNINGS- OCH  
VÄRDERINGSPRINCIPER

ALLMÄNNA REDOVISNINGSPRINCIPER
Från och med räkenskapsåret 2014 upprättas årsredo-
visningen med tillämpning av årsredovisningslagen 
och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 
Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Redo-
visningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med 
föregående år.

KONCERNREDOVISNING
I koncernredovisningen ingår dotterbolag där förbundet 
direkt eller indirekt innehar mer än 50 procent av röster-
na eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande.

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

Internvinster inom koncernen elimineras i sin helhet.

I moderförbundets bokslut redovisas andelar i dotter-
bolag till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella 
nedskrivningar. Som utdelning från dotterbolag  
redovisas endast erhållen utdelning av vinstmedel som 
intjänats efter förvärvet.

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

I moderförbundets och koncernens bokslut redovisas 
andelar i intressebolag och bolag med ägarintresse till 
anskaffningsvärde med avdrag för eventuella nedskriv-
ningar. Som intäkt från intressebolag redovisas endast 
erhållen utdelning av vinstmedel som intjänats efter 
förvärvet.

NOTER
BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH  
OBESKATTADE RESERVER
I koncernredovisningen redovisas inte bokslutsdis-
positioner och obeskattade reserver. Dessa delas upp i 
eget kapital och latent skatteskuld med tillämpning av 
gällande inkomstskatt. Uppskjuten skatt hänförlig till 
årets bokslutsdispositioner ingår i koncernens skat-
tekostnad. Resterande del av årets bokslutsdispositioner 
ingår i koncernens nettovinst.

UPPLYSNINGAR TILL RESULTATRÄKNINGEN

VERKSAMHETENS INTÄKTER OCH KOSTNADER
I redovisning av intäkterna har samtliga intäkter brutto-
redovisats. Intäkter och kostnader tillhörande fastig-
hets- och finansförvaltningen redovisas under respektive 
avsnitt.

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

Den fackliga verksamheten har belastats med mark-
nadsmässig internhyra för utnyttjande av kontors- och 
konferenslokaler och motsvarande intäkt har redovisats i 
fastighetsförvaltningen. 

MEDLEMSAVGIFTER
Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap 
i Lärarförbundet. Medlemsavgifter intäktsförs vid inbetal-
ning från medlem för den period avgiften avser. 

LEASINGAVTAL
Samtliga leasingavtal där förbundet är leasetagare redo-
visas som operationell leasing. Leasingavgiften redovisas 
som en kostnad linjärt över leasingperioden. Förbundets 
uthyrning av bostäder och lokaler klassificeras som 
operationell leasing. Leasingintäkterna redovisas linjärt 
under leasingperioden.

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

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

VÄRDERINGSPRINCIPER
Tillgångar, avsättningar och skulder värderas till anskaff-
ningsvärde om inget annat anges nedan.

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

Följande avskrivningstider tillämpas: webb och  
intranät 4 år.

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

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

FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Aktier och andelar samt obligationer och andra ränte-
placeringar som är avsedda för långsiktigt innehav redo-
visas till anskaffningsvärde. Har värdepappersportföljen 
på balansdagen ett lägre marknadsvärde än det bokförda 
värdet skrivs värdepappersportföljen ned till detta lägre 
värde om det kan antas att värdenedgången är bestående.

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

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

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

KASSAFLÖDESANALYS
Kassaflödesanalysen upprättas enligt den indirekta 
metoden, dvs den utgår från förbundets resultat före 
finansiella poster. Det redovisade kassaflödet omfattar 
endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar. 
Som likvida medel klassificeras kassa- och banktillgodo-
havanden.

VARULAGER
Varulagret värderas enligt inkomstskattelagens bestäm-
melser till det lägsta av 97 procent av anskaffningsvärdet 
och nettoförsäljningsvärdet. Anskaffningsvärdet fastställs 
med användning av först in, först ut-metoden (FIFU).

UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR
Förbundet gör uppskattningar och bedömningar om 
framtiden. De uppskattningar för redovisningsändamål 
som blir följden av dessa kommer definitionsmässigt att 
motsvara det verkliga resultatet. Vår bedömning är att 
det inte föreligger någon betydande risk för väsentliga 
justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder 
under nästkommande år.
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 Koncernen Moderförbundet
  2017 2016 2017 2016
Not 2 Erhållna bidrag
 Internationellt bistånd från SIDA 5 732 6 059 5 732 6 059
 Övriga bidrag 4 1 4 1
 

 Summa 5 736 6 060 5 736 6 060

Not 3 Utbetalda anslag till avdelningar samt avgifter  
 och bidrag till andra organisationer
 Anslag till avdelningar 79 211 76 079 79 211 76 079
 Avgifter till organisationer (TCO, EI, Etuce, TAM, NLS mfl) 21 943 22 113 21 943 22 113
 Övriga bidrag (internationellt utvecklingssamarbete) 8 456 8 336 8 456 8 336
 

 Summa 109 610 106 528 109 610 106 528

Not 4 Fastighetsförvaltningens resultat
 Lärarförbundet äger 3 fastigheter som en del  
 i förbundets förmögenhetsplacering. Fastighets-
 beståndet består av både kommersiella fastig-
 heter och bostadsfastigheter. Övriga fastigheter  
 redovisas i resp. fastighetsbolag. 
 För att erhålla en rättvisande bild av såväl den  
 fackliga verksamheten som fastighets- 
 förvaltningen debiteras intern hyra för den del  
 av kanslifastigheten som används i den fackliga  
 verksamheten. Även utnyttjandet av konferens- 
 lokaler behandlas på detta sätt.

 Den internt debiterade hyrans andel av de  
 totala hyresintäkterna gäller 2016. Under 2017  
 erläggs hyran till fastighetsbolaget Ångtvätten 16 AB 
 och kostnaderna redovisas under externa kostnader  
 i resultaträkningen.   - 19 777

Not 5 Arvode och kostnadsersättningar till revisorer
 PwC
 Revisionsuppdrag 1 257 841 629 591
 Andra uppdrag 205 483 205 483
 

 Summa 1 462 1 324 834 1 074

Not 6 Personal
 Löner och andra ersättningar:
 Styrelse, förbundsordförande och  
 verkställande direktör 6 014 5 803 4 742 4 990
 Övriga anställda 170 487 163 751 156 686 150 227
 (varav facklig verksamhet)   154 811 147 954
 (varav fastighetsförvaltning)   1 875 2 273
 Totalt löner och ersättningar 176 501 169 554 161 428 155 217

 Sociala kostnader:
 Styrelse, förbundsordförande och  
 verkställande direktör 2 002 2 545 2 002 2 016
 Övriga anställda 86 342 85 501 78 943 78 451
 varav facklig verksamhet   78 375 77 770
 varav fastighetsförvaltning   568 681

 Varav pensionskostnader:
 Styrelse, förbundsordförande och verkställande direktör 577 837 577 568
 Övriga anställda 27 001 28 533 24 878 26 533

 Övriga personalkostnader 9 282 10 266 8 456 9 088
 

 Summa personalkostnader 274 127 267 866 250 829 244 772

Not 6 forts. nästa sida
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Not 8 forts. nästa sida

forts. Not 6  Koncernen Moderförbundet
  2017 2016 2017 2016
 Antalet anställda
 Kvinnor 211 210 188 189
 Män 100 102 93 97
 

 Totalt 311 312 281 286

 Styrelse och ledande befattningshavare,
  KONCERNEN 2017 2016
  antal varav varav antal varav varav
   män kvinnor  män kvinnor
 Styrelseledamöter 33 39% 61% 33 39% 61%
 Verkställande direktör och andra ledande
 befattningshavare 11 43% 57% 12 50% 50%

 Styrelse och ledande befattningshavare, 
 MODERFÖRBUNDET 2017 2016
  antal varav varav antal varav varav
   män kvinnor  män kvinnor
 Styrelseledamöter 17 29% 71% 17 29% 71%
 Verkställande direktör och andra ledande
 befattningshavare 8 38% 62% 8 50% 50%

            Koncernen       Moderförbundet
  2017 2016 2017 2016 
Not 7 Inventarier
 Ingående anskaffningsvärde 69 283 73 457 51 505 56 000
 Inköp under året - 877 - 534
 Försäljning/utrangering under året -13 -5 051 - -5 029
 

 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 69 270 69 283 51 505 51 505

 Ingående avskrivningar -65 571 -66 947 -50 313 -52 552
 Försäljning/utrangering under året 13 3 451 - 3 429
 Årets avskrivningar -1 082 -2 075 -466 -1 190
 (varav Fastighetsförvaltning)   (-422) (-821)
 

 Utgående ackumulerade avskrivningar -66 640 -65 571 -50 779 -50 313
     
 Utgående bokfört värde 2 630 3 712 726 1 192

 Konst*
 Ingående anskaffningsvärde 8 651 8 618 8 651 8 618
 Inköp under året - 33 - 33
 

 Utgående anskaffningsvärde 8 651 8 651 8 651 8 651

 Totalt bokfört värde inventarier 11 279 12 363 9 378 9 844

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

Not 8 Byggnader och mark
 Ingående anskaffningsvärde 681 977 654 734 69 942 545 759
 Försäljning/utrangering under året - - -12 674 -501 487
 Inköp 29 310 380 - 380
 Omklassificeringar 1 400 26 863 - 25 290
 

 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 712 687 681 977 57 268 69 942

 Ingående avskrivningar -176 553 -166 613 -10 632 -142 002
 Årets avskrivningar -11 538 -9 940 -1 342 -7 449
 Försäljning/utrangering under året - - 2 923 138 819
 

 Utgående ackumulerade avskrivningar -188 091 -176 553 -9 051 -10 632
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 Koncernen Moderförbundet
  2017 2016 2017 2016

 Ingående uppskrivningar 581 - - -
 Årets uppskrivningar - 581 - -
 Återförd uppskrivning -581 -  
 Utgående ackumulerade uppskrivningar - 581 - -
 

 Utgående bokfört värde  524 596 506 005 48 217 59 310

 Taxeringsvärden på fastigheter i Sverige 798 391 687 222 287 223 313 627
 Varav mark 378 782 292 693 177 637 184 647
 

 Marknadsvärde fastigheter 1 288 500 1 216 500 476 000 494 000

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

Not 9 Pågående ny-, till- och ombyggnad
 Ingående balans 6 995 30 383 - 24 268
 Under året nedlagda kostnader 2 467 11 422 468 8 970
 Under året gjorda omfördelningar - -34 810 - -33 238
 

 Utgående balans 9 462 6 995 468 -

Not 10 Resultat från värdepapper
 Utdelningar värdepapper 20 037 12 122 19 987 12 072
 Realisationsresultat vid försäljningar 48 851 24 841 48 851 24 841
 Erhållna rabattandelar 2 929 2 641 2 929 2 641
 

 Summa 71 817 39 604 71 767 39 554

Not 11 Resultat från intressebolag
 Utdelning från Svenska Lärarförsäkringar AB 125 125 125 125
 

  125 125 125 125

Not 12 Resultat från andelar i dotterbolag
 Utdelning från Gemenskapens Fastigheter AB - - - 22 000
 Utdelning från Ledarinstitutet i Sverige AB   900 -
 

 Summa - - 900 22 000

Not 13 Periodiseringsfond
 Periodiseringsfond 2015   4 800 4 800
 Periodiseringsfond 2016   3 900 3 900
 Periodiseringsfond 2017   18 500 -
 

 Summa   27 200 8 700

 Förändring av periodiseringsfond   18 500 3 900
     
  
Not 14 Koncernbidrag
 Lämnat koncernbidrag, Lärarfortbildning Lärarförbundet AB   -3 000 -1 900
 Lämnat koncernbidrag, Ledarinstitutet i Sverige AB    -1 300
 

    -3 000 -3 200
Not 15 Skatter
 Aktuell skatt -16 552 -3 185 -12 285 -2 600
 Aktuell skatt hänförlig till tidigare år -20 - -20 -
 Uppskjuten skatt -6 162 -7 241 354 -9 379
 

 Summa -22 734 -10 426 -11 951 -11 979

Forts Not 8 
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 Koncernen Moderförbundet
  2017 2016 2017 2016
Not 16 Aktier i dotterbolag
  Ägarandel Antal aktier
 Lärarfortbildning  
 Lärarförbundet AB,  
 556340-0026, Stockholm 100,00% 5 000   2 300 2 300
 Lärartidningar Produktion  
 i Stockholm AB,  
 556674-7761, Stockholm 100,00% 6 000   600 600

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

 Ledarinstitutet i Sverige AB,  
 556383-9082, Stockholm 100,00% 20 000   1 100 1 100

 GEMFAST AB,  
 559066-0071, Stockholm 100,00% 50 000   2 050 50

 Anskaffningsvärde/bokfört värde i dotterbolag   18 655 16 655
 Ingående anskaffningsvärde     16 655 13 705
 Inköp under året      1 150
 Lämnat villkorat aktieägartillskott    2 000 1 800
 Återbetalning aktieägartillskott    - -
 

 Utgående anskaffningsvärde   18 655 16 655

Not 17 Aktier i intressebolag
  Ägarandel Antal aktier
 Svenska  
 Lärarförsäkringar AB,  
 556431-9332, Stockholm 50,00% 12 500 6 600 6 600 6 600 6 600

 Skolforum Yrkesutveckling  
 Sverige AB, 556636-4260,  
 Stockholm 30,00% 300 38 38 38 38

 Anskaffningsvärde/bokfört värde i intressebolag 6 638 6 638 6 638 6 638
 Ingående anskaffningsvärde 6 638 6 638 6 638 6 638
 Inköp under året - - - -
 

 Utgående anskaffningsvärde 6 638 6 638 6 638 6 638

Not 18 Andelar i bolag med ägarintresse
 Futurion AB, 559008-4967,  
 Stockholm 14,10% 141 - - - -

 Anskaffningsvärde/bokfört värde i bolag med ägarintresse
 Ingående anskaffningsvärde 10 689 - 10 689 -
 Inköp under året - 10 689 - 10 689
 

 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 10 689 10 689 10 689 10 689

 Ingående nedskrivningar -10 689 - -10 689 -
 Årets nedskrivningar - -10 689 - -10 689
 

 Utgående ackumulerade nedskrivningar -10 689 -10 689 -10 689 -10 689

 Utgående bokfört värde - - - -

Not 19 Långfristiga värdepappersinnehav
  Lärarförbundet äger värdepapper som förvaltas på uppdrag av fyra externa förvaltare, Öhmans, Swedbank,  
 Nordea och SEB. Innehavet är fördelat mellan aktier, aktiefonder, räntefonder och alternativa placeringar.
 Förbundet har en övergripande placeringspolicy som ger grova riktlinjer och särskilda direktiv med de fyra 
 externa förvaltarna som innebär tydliga gränser avseende risk och socialt ansvarstagande samt miljöhänsyn.

 Ingående anskaffningsvärde 1 020 319 976 546 1 016 510 973 038
 Förvärv 363 294 327 460 363 294 327 159
 Försäljningar -301 793 -283 687 -301 793 -283 687
 

 Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 1 081 819 1 020 319 1 078 011 1 016 510

 Marknadsvärde 1 342 246 1 279 040 1 338 417 1 275 438

Not 19 forts. nästa sida
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forts. Not 19

 Specifikation över värdepappersinnehavet ansk.värde marknadsvärde orealiserad Andel av 
    vinst/förlust portfölj
 Moderförbundet
 Svenska aktier 295 367 354 082 58 715 26,46%
 Svenska aktiefonder 109 777 150 061 40 284 11,21%
 Utländska aktiefonder 71 770 181 447 109 677 13,56%
 

 Summa aktier  476 914 685 590 208 676 51,22%  
 (enligt policy min 0 %, max 70 %, önskvärt 50 %) 

 Summa räntefonder 282 465 317 203 34 738 23,70%
 (enligt policy min 20 %, max 100 %, önskvärt 25 %)    
 
 Summa alternativa placeringar  318 632 335 624 16 992 25,08%
 (enligt policy min 0 %, max 50 %, önskvärt 25 %)

 Summa värdepappersinnehav 1 078 011 1 338 417 260 406 100,00%

 Koncernen Moderförbundet
  2017 2016 2017 2016
Not 20 Andelar i bostadsrätter
 Lärarförbundet äger fem bostadsrätter -  
 en i Åre och fyra i Stockholm. 
 Bostadsrätterna i Stockholm används som  
 övernattningslägenheter för förbundsstyrelse- 
 ledamöter och långpendlande anställd.
 
 Ingående anskaffningsvärde 6 805 6 805 6 805 6 805
 

 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 6 805 6 805 6 805 6 805

 Utgående bokfört värde 6 805 6 805 6 805 6 805

Not 21 Långfristiga fordringar dotterbolag    
 Ingående bokfört värde   10 280 26 380
 Omfördelningar   - -15 500
 Amorteringar   -600 -600
 

 Utgående bokfört värde   9 680 10 280

Not 22 Andra långfristiga fordringar
 Ingående bokfört värde 2 872 4 308 2 872 4 308
 Amorteringar -1 436 -1 436 -1 436 -1 436
 

 Utgående bokfört värde 1 436 2 872 1 436 2 872

Not 23 Fordringar på dotterbolag
 Lärartidningar Produktion AB   2 809 2 965
 GEMFAST AB    282 838 278 206
 

 Summa   285 647 281 171

Not 24 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
 Medlemsavgifter 18 500 18 500 18 500 18 500
 Förutbetalda hyror 161 382 161 256
 Övriga poster 9 910 14 503 8 851 13 816
 

 Summa 28 571 33 385 27 512 32 572
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 Koncernen Moderförbundet
  2017 2016 2017 2016
Not 25  Eget kapital
 Ändamålsbestämda medel
 Bokfört värde vid årets ingång 279 473 279 473 279 473 279 473
 Ianspråktagna/reserverade medel

 Bokfört värde vid årets utgång 279 473 279 473 279 473 279 473

 Bundna reserver     
 Bokfört värde vid årets ingång 454 - - -
 Återföring/avsättning uppskrivningsfond -454 454 - -
 Bokfört värde vid årets utgång - 454 - -

 Fria reserver
 Bokfört värde vid årets ingång 948 576 899 709 817 311 839 495
 Justering K3-effekt, Gemenskapens fastigheter 215 - - -
 Årets resultat 116 485 48 867 88 270 -22 184
 Bokfört värde vid årets utgång 1 065 276 948 576 905 581 817 311
 

 Summa eget kapital 1 344 749 1 228 503 1 185 054 1 096 784

 Eventualförpliktelse     
 Konfliktfond Förbundet Folkhögskollärarna  
 (7 200 000 kr okt 2010 + KPI)  
 ingår i ändamålsbestämda medel 8 539 8 090 8 539 8 090

Not 26 Avsättningar
 Pensionsfond anställda
 Ingående bokfört värde 4 664 6 516 4 664 6 516
 Upplösning av ianspråktaget belopp -2 907 -1 852 -2 907 -1 852
 

 Utgående bokfört värde 1 757 4 664 1 757 4 664

Not 27 Långfristiga skulder
 Andel av långfristiga skulder som förfaller  
 senare än fem år från balansdagen 360 000 360 000 290 000 290 000

 Ställda säkerheter avseende skuld till kreditinstitut
 Fastighetsinteckningar 150 668 150 668 132 098 132 098
 Företagsinteckningar 4 000 4 000 - -
 Borgensåtagande   70 000 70 000
 

 Summa ställda säkerheter och borgensåtagande 154 668 154 668 202 098 202 098

Not 28 Skulder till dotterbolag
 Lärarfortbildning Lärarförbundet AB   2 227 8 878
 Ledarinstitutet i Sverige AB   963 5 950
 Gemenskapens Fastigheter AB   23 569 23 654
 

 Summa   26 759 38 482

Not 29 Skulder till intressebolag
 Svenska Lärarförsäkringar AB 24 782 22 887 24 782 22 887
 

 Summa 24 782 22 887 24 782 22 887

Not 30 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
 Upplupen semesterlön 16 185 16 606 15 407 15 723
 Upplupna sociala avgifter 5 002 4 445 4 473 4 445
 Förutbetalda hyresintäkter 1 676 5 380 1 676 5 380
 Övriga poster 12 128 9 157 8 260 6 972
 

 Summa 34 991 35 588 29 816 32 520
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 Koncernen Moderförbundet
  2017 2016 2017 2016
Not 31 Leasingavtal - Operationell leasing leasetagare
 Under året har organisationernas leasingavgifter  
 uppgått till 26 977 11 065 25 851 9 924
 
 Framtida minimileasingavgifter för icke uppsägnings- 
 bara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande:    
 Inom 1 år 26 574 9 826 25 547 8 747
 Mellan 2 till 5 år 75 671 8 663 74 065 7 298
 Senare än 5 år - - - -
 

  102 245 18 489 99 612 16 045

 Leasingavtal - Operationell leasing leasegivare    
 Under året har organisationernas leasinginkomster  
 uppgått till 43 472 64 799 18 527 58 908

 Framtida minimileasinginkomster för icke  
 uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till  
 betalning enligt följande:    
 Inom 1 år 48 253 34 076 7 722 28 829
 Mellan 2 till 5 år 119 984 15 787 4 457 5 293
 Senare än 5 år - - - -
 

  168 237 49 863 12 179 34 122

Not 32 Balanserade utvecklingskostnader
 Ingående balans 18 090 23 895 17 352 23 895
 Under året nedlagda kostnader 7 738 - -
 Under året gjorda omfördelningar - -6 543 - -6 543
 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 18 097 18 090 17 352 17 352

 Ingående avskrivningar -3 470 -1 735 -3 470 -1 735
 Årets avskrivningar -7 090 -1 735 -6 941 -1 735
 Utgående ackumulerade avskrivningar -10 560 -3 470 -10 411 -3 470
 

 Utgående balans 7 537 14 620 6 941 13 882

Not 33 Uppskjuten skatteskuld/fordran
 Ingående anskaffningsvärde -7 672 -303 -7 791 1 589
 Tillkommande fordringar 319 - 355 -
 Ianspråktagna fordringar -5 736 -7 369 - -9 380
 

 Utgående redovisat värde -13 089 -7 672 -7 436 -7 791

 Uppskjuten skattefordran/-skuld    
 Övriga avdragsgilla temporära skillnader, byggnad 4 218 3 899 636 365
 Outnyttjade underskottsavdrag - 5
 

 Summa 4 218 3 904 636 365

 Belopp som kvittas mot uppskjuten skattefordran
 Uppskjuten skatteskuld direktavdrag -10 116 -8 156 -8 072 -8 156
 Uppskjuten skatteskuld periodiseringsfonder -6 533 -2 305 - -
 Uppskjuten skatteskuld avskrivningar - -308 - -
 Uppskjuten skatteskuld uppskrivning - -128 - -
 Uppskjuten skatteskuld övervärde fastighet -658 -679 - -
 

 Uppskjuten skatteskuld/-fordran som redovisas 
 i balansräkningen -13 089 -7 672 -7 436 -7 791

Not 34 Eventualförpliktelse
 TCO Borgensring - 85 109 - 85 109

Lärarförbundets ekonomiska rapport 2017 • 38



Lärarförbundets ekonomiska rapport 2017 • 39



Lärarförbundets ekonomiska rapport 2017 • 40

REVISIONSBERÄTTELSE
Till kongressen i Lärarförbundet, org.nr 802015-5050

Rapport om årsredovisningen och  
koncernredovisningen

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och 
koncernredovisningen för Lärarförbundet för  
år 2017. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och 
koncernredovisningen upprättats i enlighet med  
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga  
avseenden rättvisande bild av förbundets och kon- 
cernens finansiella ställning per den 31 december 
2017 och av dessas finansiella resultat och kassa- 
flöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvalt-
ningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens 
och koncernredovisningens övriga delar.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed  
i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed  
beskrivs närmare i avsnitten Den auktoriserade  
revisorns ansvar samt De förtroendevalda revi- 
sorernas ansvar.

Vi är oberoende i förhållande till förbundet och 
koncernen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som 
auktoriserad revisor har fullgjort mitt yrkesetiska 
ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är  
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra  
uttalanden.

Annan information än årsredovisningen och  
koncernredovisningen
Det är styrelsen som har ansvaret för den andra  
informationen. Den andra informationen består av 
Verksamhetsberättelse och Hållbarhetsrapport för 
2017 (men innefattar inte årsredovisningen, kon-
cernredovisningen och vår revisionsberättelse  
avseende dessa).

Vårt uttalande avseende årsredovisningen och 
koncernredovisningen omfattar inte denna infor- 
mation och vi gör inget uttalande med bestyrkande  
avseende denna andra information.

I samband med vår revision av årsredovisningen 
och koncernredovisningen är det vårt ansvar att läsa 

den information som identifieras ovan och överväga 
om informationen i väsentlig utsträckning är oför-
enlig med årsredovisningen och koncernredovis-
ningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den 
kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt 
bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla 
väsentliga felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts av- 
seende denna information, drar slutsatsen att den  
andra informationen innehåller en väsentlig fel- 
aktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har 
inget att rapportera i det avseendet.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovis-
ningen och koncernredovisningen upprättas och att 
den ger en rättvisande bild enligt årsredovisnings- 
lagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kon-
troll som den bedömer är nödvändig för att upprätta 
en årsredovisning och koncernredovisning som inte 
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen och kon-
cernredovisningen ansvarar styrelsen för bedöm-
ningen av förbundets och koncernens förmåga att 
fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är  
tillämpligt, om förhållanden som kan påverka för-
mågan att fortsätta verksamheten och att använda 
antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt 
drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att  
likvidera förbundet, upphöra med verksamheten  
eller inte har något realistiskt alternativ till att göra 
något av detta.

Den auktoriserade revisorns ansvar
Jag har att utföra revisonen enligt International 
Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed  
i Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av  
säkerhet om huruvida årsredovisningen och kon-
cernredovisningen som helhet inte innehåller  
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror 
på oegentligheter eller på fel, och att lämna en re-
visionsberättelse som innehåller våra uttalanden. 
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är 
ingen garanti för att en revision som utförs enligt 
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ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att 
upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. 
Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter 
eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller 
tillsammans rimligen kan förväntas påverka de  
ekonomiska beslut som användare fattar med grund 
i årsredovisningen och koncernredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder jag pro-
fessionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen. Dessutom:
→ Identifierar och bedömer jag riskerna för vä-

sentliga felaktigheter i årsredovisningen och 
koncernredovisningen, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel, utformar och utför 
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa 
risker och inhämtar revisionsbevis som är till-
räckliga och ändamålsenliga för att utgöra en 
grund för våra uttalanden. Risken för att inte 
upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av 
oegentligheter är högre än för en väsentlig felak-
tighet som beror på fel, eftersom oegentligheter 
kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, 
avsiktliga utelämnanden, felaktig information  
eller åsidosättande av intern kontroll.

→ Skaffar jag mig en förståelse av den del av förbun-
dets interna kontroll som har betydelse för min 
revision för att utforma granskningsåtgärder som 
är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, 
men inte för att uttala mig om effektiviteten i den 
interna kontrollen.

→ Utvärderar jag lämpligheten i de redovisnings- 
principer som används och rimligheten i sty- 
relsens uppskattningar i redovisningen och  
tillhörande upplysningar.

→ Drar jag en slutsats om lämpligheten i att sty-
relsen använder antagandet om fortsatt drift vid 
upprättandet av årsredovisningen och koncern-
redovisningen. Jag drar också en slutsats, med 
grund i de inhämtade revisionsbevisen, om  
huruvida det finns någon väsentlig osäkerhets-
faktor som avser sådana händelser eller förhållan-
den som kan leda till betydande tvivel om förbun-

dets förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag 
drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäker-
hetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa 
uppmärksamheten på upplysningarna i årsredo-
visningen och koncernredovisningen om den  
väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana 
upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet 
om årsredovisningen och koncernredovisningen. 
Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som 
inhämtas fram till datumet för revisionsberättel-
sen. Dock kan framtida händelser eller förhållan-
den göra att ett förbund och koncern inte längre 
kan fortsätta verksamheten.

→ Utvärderar jag den övergripande presentationen, 
strukturen och innehållet i årsredovisningen och 
koncernredovisningen, däribland upplysningarna, 
och om årsredovisningen och koncernredovisning-
en återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

→ Inhämtar jag tillräckliga och ändamålsenliga re-
visionsbevis avseende den finansiella informatio-
nen för enheterna eller affärsaktiviteterna inom 
koncernen för att göra ett uttalande avseende 
koncernredovisningen. Jag ansvarar för styrning, 
övervakning och utförande av koncernrevisionen. 
Jag är ensamt ansvarig för mina uttalanden.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revi-
sionens planerade omfattning och inriktning samt 
tidpunkten för den. Jag måste också informera om 
betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däri-
bland de eventuella betydande brister i den interna 
kontrollen som jag identifierat.

De förtroendevalda revisorernas ansvar
Vi har att utföra en revision enligt revisionslagen och 
därmed enligt god revisionssed i Sverige. Vårt mål är 
att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida års-
redovisningen och koncernredovisningen har upp-
rättats i enlighet med årsredovisningslagen och om 
årsredovisningen och koncernredovisningen ger en 
rättvisande bild av förbundets och koncernens  
resultat och ställning.
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Rapport om andra krav enligt lagar och 
andra författningar

Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncern-
redovisningen har vi även utfört en revision av styrel-
sens förvaltning för Lärarförbundet för år 2017.

Vi tillstyrker att kongressen beviljar styrelsens  
ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i 
Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närma-
re i avsnittet Revisorernas ansvar. Vi är oberoende i 
förhållande till förbundet och koncernen enligt god 
revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor 
har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt 
dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är 
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt 
uttalande.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

Revisorernas ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, 
och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att 

inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av 
säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot  
i något väsentligt avseende företagit någon åtgärd  
eller gjort sig skyldig till någon försummelse som 
kan föranleda ersättningsskyldighet mot förbundet.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men 
ingen garanti för att en revision som utförs enligt 
god revisionssed i Sverige alltid kommer att upp-
täcka åtgärder eller försummelser som kan föran- 
leda ersättningsskyldighet mot förbundet.

Som en del av en revision enligt god revisionssed 
i Sverige använder vi professionellt omdöme och har 
en professionellt skeptisk inställning under hela re-
visionen. Granskningen av förvaltningen grundar 
sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka till-
kommande granskningsåtgärder som utförs baseras 
på vår professionella bedömning med utgångspunkt 
i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar 
granskningen på sådana åtgärder, områden och  
förhållanden som är väsentliga för verksamheten 
och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild 
betydelse för förbundets situation. Vi går igenom 
och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna  
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta  
för vårt uttalande om ansvarsfrihet.



Lärarförbundets verksamhetsberättelse 2017 • 43

FO
TO

: E
va

 D
al

in

   Verksamhetsberättelse



Lärarförbundets verksamhetsberättelse 2017 • 44

Fokusområden 2017

Lärarförbundet bedriver verksamhet inom två övergripande områden: Ett attraktivt 
yrke i utveckling och Det självklara valet.  

FOKUSMÅL 2017

Ett attraktivt yrke i utveckling

→ Lärares och skolledares makt över skolan  
och undervisningens utveckling ökar.

→ Likvärdigheten i den svenska skolan ökar.
→ Lärares och skolledares löner ökar mer  

än andras.
→ Skapa hållbara förutsättningar för lärare  

och skolledare.
→ Skapa en skola som vilar på vetenskaplig och 

konstnärlig grund samt beprövad erfarenhet.

Ett attraktivt yrke i utveckling:
Verksamhet som syftar till att läraryrket ständigt  
ska vara i utveckling: lärarna och skolledarna ska 
leda denna utveckling med fokus på det bästa för 
varje elev.

Det självklara valet:
Verksamhet med mål att ena hela professionen i en 
organisation. Lärarförbundet ska vara det självklara 
valet för Sveriges alla lärare och skolledare.

Det självklara valet

→ Vårt engagemang gör skillnad i lärares och  
skolledares vardag.

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

Här under följer några exempel från verksamheten 
under året som illustrerar hur Lärarförbundet  
arbetar mot de prioriterade målsättningarna och  
vad som åstadkommits, både lokalt och nationellt. 

Varje mål följs upp genom ett antal indikatorer.  
Läs mer om dessa i förvaltningsberättelsen under 
”Verksamhet under året”.

Målsättningar  
För vart och ett av dessa områden finns målsättningar för verksamhetsperioden 2015–2018: totalt sju mål. 
Under 2017 fokuserade Lärarförbundet på fem av dessa mål.
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VERKSAMHETSINRIKTNING 

ETT ATTRAKTIVT YRKE I UTVECKLING

Aldrig tidigare har de kommunala lärarlönerna höjts 
så kraftigt. Alla legitimerade vidareanställda fick 1 
200 kronor mer i månaden, utöver årets löneöver-
syn. Det var 46 extra miljoner som sköts till. Kom-
munen hoppas genom detta att kunna konkurrera 
om lärarna och öka kvalitén.

Detta är alltså pengar som ligger utanför den van-
liga lönerevisionen. De ligger även utanför den pott 

som Botkyrka har att hämta från det nationella  
lärarlönelyftet. De extra miljonerna är helt och hållet 
kommunens egen satsning.

Det är ett välkommet tillskott enligt Linda Larsson, 
ordförande för Lärarförbundet i Botkyrka: 

– Det här är något vi jobbat för länge, och helt  
nödvändigt för att kunna behålla kompetens och  
rekrytera nya lärare, säger hon.

Botkyrka vågade satsa
Botkyrka kommun utanför Stockholm gjorde en storsatsning på lärarna som fick en  
rejäl lönehöjning 2017.

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

MÅL

Borås rapporterar framsteg

I Borås har flera framsteg gjorts under året i fråga om lönebildningen.  
Här följer några nedslag:

• Tillsvidareanställda lärare som inte omfattades av lärarlönelyftet får höjd lön.

•  En höjning av mentorstillägget till 1 500 kronor /månad. 

• Skolledarna i kommunen får höjd lön när de gått klart rektorsutbildningen.

• En särskild satsning på höjda ingångslöner samt att lägsta lön höjs med 1 200 kronor. 

•  En ny modell i lönebildningen som ger möjlighet att se löneutveckling och lönespridning över tid i förhållande 
till erfarenhet.
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Lärarexamen på  
betald arbetstid 

Precis som i många andra delar av landet blir  
situationen allt mer desperat i Dalarna. Redan de 
närmaste åren beräknas länet sakna minst 2 000 
legitimerade lärare. Få söker lärarutbildningen och 
alltför många studenter hoppar av under utbildning-
ens gång. Vissa hoppar av då de försökt genomföra 
sina studier samtidigt som de jobbar som lärare,  
vilket visat sig vara svårt att kombinera. 

I ett nytt initiativ startas därför en alternativ lärar-
utbildning vid Högskolan Dalarna där studenterna 
kommer att kunna arbeta som lärare samtidigt som 
de utbildar sig. Den som idag arbetar som olegiti- 
merad lärare får möjlighet att läsa in lärarexamen  
på betald arbetstid.

– Den enskilde ska få bra villkor för att kunna stu-
dera och arbeta samtidigt. Det handlar också om att 
göra utbildningen mer verksamhetsnära och att få 
fler att slutföra sina studier, säger Klas Holmgren 

från Lärarförbundet i Borlänge som var en av de två 
representanterna från Lärarförbundet som var med 
och förhandlade fram utbildningskontraktet.

Studenterna kan arbeta halvtid som lärare och  
studera på 75 procent. Den största utmaningen är att 
se till att det blir en rimlig belastning både i arbete 
och studier. Konceptet har väckt intresse på fler håll. 
Ett 30-tal kommuner och huvudmän har hört av sig. 
Upplägget kanske blir en förebild för fler lärosäten  
i Sverige?

– Det här är ett viktigt steg för att få fler legitime-
rade lärare, vi vet alla att det behövs betydligt fler  
insatser. I grunden handlar det om elevers rätt att  
få utbildning av lärare med rätt kompetens. Men 
även lärares rätt att få samarbeta med rätt utbildade  
kollegor, vilket blir en allt viktigare arbetsmiljöfråga,  
konstaterar Klas Holmgren.

Lärarbrist och många avhopp från lärarutbildningen har gjort att Dalarna testar nya 
grepp. I en överenskommelse mellan bland annat Högskolan Dalarna och Lärarförbundet 
kan den som arbetar som lärare, men saknar lärarutbildning, nu studera parallellt med  
arbetet för att få en lärarexamen.

De fick pedagogisk planeringstid

Lärare i förskoleklass och fritidshem i Marks kommun 
har sedan hösten 2017 pedagogisk utvecklingstid. 

– Äntligen får lärarna möjlighet att göra det jobb de 
ska, säger Lena Duwe, ordförande för Lärarförbundet 
i Mark som varit med och förhandlat fram planerings-
tiden.

Att det saknas tid för pedagogisk planering är ett 
problem för de flesta lärare. Men det finns ljusglimtar. 
I Marks kommun har förskollärare i förskoleklass åtta 
timmars pedagogisk utvecklingstid per vecka och fri-
tidspedagogerna sex timmar. Överenskommelsen bör-
jade gälla från och med läsårsstarten hösten 2017 och 
är ett resultat av Lärarförbundets påverkansarbete.

– För att kunna göra ett bra jobb och nå upp till målen 
i nya läroplanen, behöver man ha ordentligt med peda-
gogisk utvecklingstid, säger Lena Duwe, ordförande för 
Lärarförbundet i Marks kommun.

I uppgörelsen finns också skrivningar för att renodla 
huvuduppdraget för både fritidspedagogerna och lärare 
i förskoleklass. Det hela har också lett till nya sätt att 
organisera dagen. Till exempel kan lärare i förskole-
klass öppna på morgonen så att fritidspedagogerna 
får planeringstid och lärarna får sin planeringstid när 
barnen går hem eller till fritids.

– Det blir ett helhetstänk: hur gör vi det bäst för verk-
samheten och för barnen? säger Lena Duwe som tror 
att det kan leda till mycket gott. 

Lärarförbundet i andra kommuner har hört av sig för 
att inspireras av upplägget. Och nu har Lärarförbundet 
i Mark börjat påverka för pedagogisk utvecklingstid 
även i förskolan. I dag har de bara 12 timmar i veckan 
som hela arbetslaget får dela på.

– Vi får ett större kollegialt samarbete och kanske 
till och med kan detta göra läraryrket mer attraktivt, 
avslutar Lena Duwe hoppfullt.
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SKAPA HÅLLBARA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR LÄRARE OCH SKOLLEDARE
Alla lärare och skolledare, på varje arbetsplats, har en hållbar arbetssituation. Utifrån individu-
ella förutsättningar och uppdrag prioriterar de arbetsuppgifter, utvecklar sin organisation och 
arbetar med systematiskt arbetsmiljöarbete. Gruppstorlekar och lärartäthet baseras på lärares  
och skolledares bedömningar. Undervisningens kvalitet prioriteras alltid högst bland arbetsupp-
gifterna. 
Skolans huvudmän garanterar pedagogisk utvecklingstid för ett utvecklande, kvalitetssäkrat och framgångs-
rikt lärararbete. Ett aktivt arbetsmiljöarbete inkluderar perspektiv från elever, lärare och skolledare. Natio-
nella riktlinjer om gruppstorlekar i förskola och fritidshem samt om pedagogisk utvecklingstid stödjer läran-
de och utveckling. Reformer av skolan är välplanerade och finansierade för att inte öka arbetsbelastningen. 
(I korthet ur Verksamhetsinriktningen 2015-2018).
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Sex miljarder för likvärdigheten 

En av Lärarförbundets målsättningar är att likvär-
digheten i skolan ska öka. Först då är det möjligt att 
skapa den bästa skolan för varje elev. För att nå dit 
menar Lärarförbundet att det behövs socioekono-
miska finansieringsmodeller. Regeringens beslut är 
en framgång.

– Det är oerhört angeläget och välkommet att  
staten tar ett större ansvar för en mer kompensa- 
torisk resursfördelning till kommunerna, kom- 
menterar Lärarförbundets ordförande Johanna  
Jaara Åstrand beslutet. Hon har också varit en av  
ledamöterna i skolkommissionen.

Pengarna ska fördelas till kommunerna utifrån 
socioekonomiska faktorer i de områden där skolorna 
ligger. Det innebär att man ska ta hänsyn till föräld-
rarnas utbildningsnivå, andelen nyanlända och hur 
många som uppbär försörjningsstöd i området.

SCB kommer att ta fram ett årligt socioekonomiskt 
index som stöd till fördelningen. För att kunna ta 
del av pengarna måste huvudmannen också kunna 
visa att den inte samtidigt minskar sina egna medel 
till skolan.

Stödet riktar sig till grundskola och förskoleklass 
och ska fasas in från 2018 till 2020.

– Vi ska inte acceptera att ojämlikheten växer i 
svensk skola, sa Gustav Fridolin då regeringen  
presenterade det nya statliga systemet för likvärdig 
resursfördelning.

Skolkommissionen var en utredning som till- 
sattes av utbildningsminister Gustav Fridolin 2015 
för att stärka förskoleklassen, grundskolan och  
gymnasieskolan.

2017 beslöt regeringen om ett nytt stöd på sex miljarder till skolan. Satsningen är ett re-
sultat av skolkommissionens arbete och ska stärka likvärdighet och kunskapsutveckling.

LIKVÄRDIGHETEN I DEN SVENSKA SKOLAN ÖKAR
Alla lärare och skolledare arbetar för att ge varje elev möjlighet att utvecklas. Huvudmannen tar  
ansvar för tillräckliga och rätt styrda resurser. En likvärdig skola kräver att resurserna fördelas  
olika och efter behov så att lärarna kan nå varje elev utifrån dennes förutsättningar. Alla elever 
oavsett bakgrund ska ha möjlighet att utvecklas till sin fulla potential.
Segregation motverkas, skolan blir mer likvärdig och staten och huvudmännen tar ett större ansvar. Det fria 
skolvalets negativa effekter bekämpas och elevers socioekonomiska bakgrund påverkar resultaten i allt mindre 
utsträckning. Det kräver rätt styrda resurser i form av lärarkompetens, stödfunktioner och ekonomiska medel. 
Vinstuttag får aldrig gå före elevens lärande, utbildningens kvalitet eller skolans arbetsmiljö.
(I korthet ur Verksamhetsinriktningen 2015-2018).
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VERKSAMHETSINRIKTNING 

DET SJÄLVKLARA VALET

Medlemsdialogen gav  
ringar på vattnet 

Våren 2017 genomförde Lärarförbundet medlems-
dialogen Rätt kurs – för skolan och läraryrket. Syf-
tet var att få en start på Lärarförbundets process till 
kongressen i oktober 2018 då beslut om en ny vision 
och nytt uppdrag ska tas. Men det var också ett sätt 
att ge verktyg för en aktiv dialog bland medlemmar-
na och därmed bidra till att bli en mer engagerande, 
medlemsnära och arbetsplatsnära organisation. 

Det hela genomfördes både med hjälp av digitala 
dialoger och fysiska möten i avdelningar och på  
arbetsplatser. Totalt deltog 36 0003 lärare i alla skol-
former, skolledare och lärarstudenter.

Dialogen visar att de viktigaste frågor som medlem-
marna anser att Lärarförbundet ska driva är arbets-
miljö, arbetsbelastning och högre lön. Andra viktiga 
frågor är forskning och pedagogisk utveckling, att få 
utbyta idéer och att lösa konkreta problem på arbets-
platsen tillsammans med kolleger. För att öka pro-
fessionens inflytande är det viktigt med yrkesstolt-
het. Lärarstudenterna vill se en starkare koppling 
mellan teori och praktik och få mer undervisning 
om ledarskap och konflikthantering. Skolledarna  
efterfrågar minskad administrativ arbetsbörda,  
lärare med rätt utbildning och ett gott ledarskap.

Många medlemmar deltog under våren 2017 i Lärarförbundets stora dialoginitiativ som 
fick namnet ”Rätt kurs”. Rapporten visar tydligt vilka frågor som lärarna tycker är viktigast 
 att Lärarförbundet arbetar med, så som arbetsmiljö, arbetsbelastning och högre lön.  
Men dialogen ledde även till konkreta resultat lokalt. I Gävle lyckades lärarna att stoppa  
en nedläggning av en viss verksamhet efter att de samlats för en medlemsdialog.

Resultatet i korthet

Deltagarna gav en övervägande positiv bild av läraryr-
ket och lärarvardagen, trots att utmaningar inte sak-
nas. De flesta trivs på jobbet och använder oftast ordet 
”glädje” för att beskriva läraryrket. Mest engagerar 
mötet med varje barn och elev. För att mötet ska bli det 
allra bästa efterfrågar medlemmarna:

• Kompetenta och engagerade kollegor som man får 
möjlighet att samarbeta med. 

• Att undervisningen sker i en lugn och trygg miljö. 

• Att det finns tillräckligt med tid för planering, upp-
följning och reflektion.

• Förutsättningar att ge särskilt stöd till de barn och 
elever som behöver. 

• Ett tydligt och närvarande ledarskap. 

• En möjlighet att få bidra till och ta del av en ständig 
utveckling av skolan och lärarrollen. 

3 Vissa medlemmar deltog både digitalt och fysiskt. Därför är antalet unika medlemmar som deltog i medlemsdialogen under våren 2017  
 något färre.
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Exempel 2: Medlemsdialog på arbetstid blev  
verklighet i Arvika
Lärarförbundets ordförande i Arvika, Yvonne Solheim 
Mosling, hade bearbetat arbetsgivaren och fått igenom 
att man på varje arbetsplats fick genomföra med-
lemsdialogen på arbetstid. Allt för att underlätta för 
sina ombud.

– Vi berättade om dialogen och kommunen tyckte det 
lät bra. Vi lärare började, tack 
vare frågorna, att diskutera 
arbetsmiljön och hur vi kan 
utveckla den. Frågor som "vad 
i ditt lärarjobb engagerar dig 
mest?" eller "vad är viktigast 
för att du ska känna att du 
utvecklas i din lärarroll?"  
leder fort till utvecklade och 
spännande diskussioner som 
känns nyttiga, konstaterar hon.

Exempel 3: ”Jag har blivit säkrare i min roll”

Pontus Andersson är förskollärare och en av dem som gick 
Lärarförbundets nya ombudsutbildning som lanserades 
under 2017. 

– Det har gjort mig tryggare både i yrkesuppdraget och i 
rollen som ombud. Det har ökat tryggheten överlag: mina 
medlemmar vet att de kan fråga mig!

Pontus Andersson uppskattade mixen av föreläsningar, 
diskussioner och att det fanns tid för frågor. Det blev tydligt 
för honom hur alla brottas med liknande problem oavsett 
om de arbetar på förskola, grundskola, gymnasium eller 
yrkeshögskola. Vikariebristen är ett exempel, och att alltför 
många känner att de behöver jobba trots att de är sjuka.

– Vi diskuterade situationer som vi varit i och förutom att vi 
fick veta vilka lagar och regler som gäller kunde vi också 
ge varandra tips. Det var en skön känsla att se hur mycket 
engagemang som finns, säger han. Vi brinner för samma 
hjärtefrågor och mycket kan hända om man tar till vara  
på det engagemanget! En aha-upplevelse för mig var  
detta att rätten till fackligt arbete är lagstadgad. Det  
säger något om hur viktigt det jobb vi gör är, när det till  
och med är lagstadgat! 

Pontus Andersson blev inspirerad att föra vidare informa-
tionen han fått under kursen men han ville också ta sin 
roll som ombud på ännu större allvar. Tillbaka på jobbet 
höll han ett medlemsmöte enligt den dialogmodell ”Rätt 
kurs” som de fick prova under utbildningen. Nu vill han 
uppmuntra andra.

– Kursen ger en bra bild av hur Lärarförbundet arbetar,  
vad vi jobbar för och hur vi påverkar. Våra rättigheter,  
skyldigheter och det fackliga uppdraget. 

Exempel 1: Gävle kommun skulle dra ner  
verksamhet som inte var lagstadgad
På förskolan Staffansgården riskerade avdelningen 
för hörselskadade barn att försvinna. Då drog Lärar-
förbundets ombud Marie Karlsson ihop lärarna till ett 
möte inom medlemsdialogen och pratade om frustra-
tionen, vad de som lärare behöver och hur de skulle 
vilja att det var. 

Resultatet blev mer temaarbete, ommöblering, och  
att hörselavdelningen blev kvar! Gävle lokalavdelning  
genomförde flest dialoger av alla avdelningar vilket 
blev starten till det förändringsarbete som till slut 
räddade kvar hörselavdelningen.

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

MÅL
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I Lärarförbundets uppföljning av resultatindikatorer framkom följande bild efter att medlemmar fått svara på om det är någon specifik fråga 
som de skulle vilja engagera sig i. Lönefrågor dominerar fortfarande men arbetsmiljöfrågorna har blivit allt viktigare för medlemmarna
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Dialog gav nya medlemmar 

Catherine Svernfors blev 2017 ombud för Lärarför-
bundet på sin arbetsplats, grundskolan Fenestra S:t 
Jörgen, på Hisingen i Göteborg. 

– Jag har varit medlem i Lärarförbundet sedan 
1990 och fått hjälp och stöd när jag har behövt det. 
Jag har också varit ombud på andra arbetsplatser, så 
det kändes naturligt att tacka ja när jag fick frågan.

Ofta vänder sig medlemmar till facket när det 
handlar om arbetsmiljöfrågor. Det är likadant på  
Catherines skola. Hon brukar ta tillfället att berätta 
om vilken hjälp Lärarförbundet kan bistå med.

– Som lärare är man väldigt utsatt i olika situatio-
ner. Till exempel blir anmälningar från elever och 
föräldrar allt vanligare. Jag är tydlig med att vi är 

det enda förbundet som kan erbjuda hjälp med ett 
målsägandebiträde. 

För Catherine är idén om att hjälpas åt, att lärare 
blir starkare tillsammans, central.

– Jag talar mycket om solidaritet, vikten av att  
stötta varandra genom ett medlemskap i Lärarför-
bundet, och mindre om pengar. Alla känner ändå 
till att högre löner och mer resurser finns på vår att 
göra-lista. Jag tycker om att skapa relationer, vilket 
gör det lättare att få nya medlemmar. Jag ser till att 
ha en dialog kring organisering på ett eller annat 
sätt. Genom ett positivt bemötande och genom att 
tala om att jag finns där om de är intresserade så 
fungerar det bra!

På ett år anslöt sig sju nya medlemmar till Lärarförbundet på den fristående grundskolan 
där Catherine Svernfors är ombud. Hur kommer det sig? – Jag pratar gärna om solidaritet 
och mindre om pengar, säger hon.

Nu är alla lärare på programmet medlemmar

När Reine Hermansson tackade ja till uppdraget som 
ombud på Östrabo yrkesgymnasium i Uddevalla dröjde 
det inte länge förrän antalet medlemmar var dubbelt 
så många. 

– Jag håller mina medlemmar uppdaterade, och det är 
uppskattat, berättar han.

Reine skickade ett mejl till alla lärare om att han var 
nytt ombud för Lärarförbundet och började informe-
ra om aktuella frågor, det var något nytt. Efter några 
månader skickade han inte längre information till 
dem som inte var medlemmar, och de började sakna 
informationen! 

– Då hörde de hörde av sig en efter en och frågade hur 
de kan gå med i Lärarförbundet, säger Reine.

Idag är alla yrkeslärare på fordons- och transportpro-
grammet medlemmar. Lärarförbundet har på kort tid 
fått 10-15 nya medlemmar.

– Jag lyfter fördelarna med att vara medlem, att vi blir 
starkare tillsammans och kan trycka på när det är 
något vi vill påverka. 

Att lyssna in vad medlemmarna tycker är viktigt, fullföl-
ja och återkoppla är också viktigt för Reine.

– Det är viktigt att engagera sig i varandra. Det gör ock-
så att lärare kommer till mig om det är något. De vet att 
om jag säger att jag ska ta reda på något, så gör jag det.
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ANDELEN YRKESVERKSAMMA LÄRARE OCH SKOLLEDARE SOM ÄR  
MEDLEMMAR I LÄRARFÖRBUNDET ÖKAR
Lärarförbundet bidrar till nytta i vardagen för alla lärare och skolledare. Alla nya yrkesverk-
samma och studenter möter Lärarförbundet på arbetsplatsen, upplever värdet av medlemska-
pet och får frågan om medlemskap. Ombuden på arbetsplatserna spelar en viktig roll för att möta  
potentiella medlemmar. De som ännu inte valt Lärarförbundet nås kontinuerligt av vårt erbjudande.  
Avdelningsstyrelsen arbetar strategiskt för att rekrytera fler lärare och skolledare genom kontinuerliga  
och riktade rekryteringsinsatser och genom ett rekryterande förhållningssätt i all verksamhet. Ombuden  
får stöd i sitt rekryteringsarbete.
Rekryteringen underlättas av att vi gör skillnad för olika medlemsgrupper utifrån deras behov samt genom 
att ständigt vara en röst för lärarna. 
(I korthet ur Verksamhetsinriktningen 2015-2018)

MÅL

FO
TO

: E
va

 D
al

in



Lärarförbundets verksamhetsberättelse 2017 • 54

Så fördelades pengarna

Intäkter flerårsöversikt (Mkr)

54,3%
Verksamhetskostnader

Administrativa kostnader14,8%

Anslag till avdelningarna13,1%

Tidningskostnader6,7%

Demokrati och förtroendevalda5,5%

Medlemsavgifter till andra organisationer4,1%

Internationellt samarbete1,5%

Verksamhetskostnader54,3%

Intäkter (medlemsavgifter) 554 310
Kostnader 502 112

2013 2014 2015 20162012

525 526 534

604 613

658

2016
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Evenemangskalender

Här nedan samlas ett axplock av evenemang från 2017 som Lärarförbundet arrangerat  
eller deltagit i. Det kan exempelvis handla om att delta på arenor för att påverka, visa 
ståndpunkter eller opinionsbilda. Det kan också handla om Lärarförbundets egna opini-
onsbildande rapporter. Du kan läsa mer om evenemangen på Lärarförbundets webbplats.

2017 JANUARI FEBRUARI MARS
Skolledar- 

konvent

SETT-mässa för  
modernt och  

innovativt lärande
APRIL

Global action week
Skolriksdag

Fritidshemmens dag
Förskolans dag

MAJJUNIJULI
Politikerveckan  

i AlmedalenAUGUSTI
Pride- 

festivalenSEPTEMBER

Bok-& biblio- 
teksmässan  
i Göteborg

Skolans dag

OKTOBER

Världslärar- 
dagen

Likvärdighets- 
konferens
Skolforum
SETT Syd

NOVEMBER DECEBMER 2018

→ Politikerveckan i Almedalen: Påverkans- och  
lobbyingarbete.

→ Bokmässan i Göteborg: Lärarförbundets mötes-
plats ”Pedagogikscenen” presenterade för andra 
året i rad ett samarbete med Lärarförlaget och 
Natur & Kultur. På scenen samtalar författare 
inom pedagogik om aktuell litteratur.

→ Förskolans dag: Firas i maj varje år för att  
synliggöra förskolan och dess verksamhet.

→ Fritidshemmens dag: Firas i maj varje år för att 
synliggöra fritidshemmen och dess verksamhet.

→ Skolans dag: Firas varje år i september för att 
uppmärksamma skolan och lärarnas betydelse.

→ Global action week: Årlig global kampanj för  
att uppmärksamma FN:s fjärde globala mål  
om god utbildning för alla.

→ Hallå Stockholm, Göteborg, och Malmö samt 
Hallå Studieort: Rekryteringsevenemang.

→ Likvärdighetskonferens: Med LO och Lärarnas 
Riksförbund.

→ Pride-festivalen: I Stockholm samt på  
andra orter. 

→ SETT och SETT Syd: Mässor för modernt och 
innovativt lärandet i arrangemang av Easyfairs 

och Meet in Grid och Stockholms stads utbild-
ningsförvaltning (gäller SETT) i samarbete  
med Lärarförbundet.

→ Skolforum: Mässa där lärare och skolledare  
utbyter erfarenheter och tar del av det senaste 
inom forskning, läromedel och pedagogik.  
I arrangemang av Lärarförbundet, Lärarnas 
Riksförbund och Svenska läromedel.

→ Skolledarkonventet: Konvent i Lärarnas Hus i 
Stockholm i arrangemang av Lärarförbundet 
Skolledare.

→ Lärarstudenternas vårkonvent: Konvent i  
Lärarnas Hus i Stockholm i arrangemang av  
Lärarförbundet Student. 

→ Skolriksdag: Arrangemang av Sveriges kom- 
muner och landsting (SKL) där Lärarförbundet 
deltog med monter och samarrangerade  
seminarier med SKL och Lärarnas Riksförbund.

→ Världslärardagen: World Teachers’ Day in- 
stiftades av Unesco och firas varje år av med-
lemsorganisationerna i Education International 
för att uppmärksammar lärarna och deras  
viktiga roll för att alla barn och ungdomar ska  
få den utbildning de har rätt till.
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Hållbarhetsrapport
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Därför redovisar vi  
hållbarhetsarbetet
Lärarförbundet vill mer systematiskt följa upp hållbarhetsarbetet. Då kan vi visa,  
transparent och löpande, för alla intressenter hur långt vi kommit på vägen för att agera  
hållbart inom väsentliga hållbarhetsområden. Vi gör det för att hållbarhetsarbetet är  
en viktig framtidsfråga, men även för att kunna vara en förebild, inte bara för Sveriges  
lärare och för de elever som våra medlemmar utbildar till ansvarsfulla medborgare, utan 
även för andra fackliga organisationer och samhällsaktörer. Vi vill visa att vi lever som vi 
lär och tar våra värden om jämställhet, likvärdig utbildning och solidaritet på allvar.

Därför har vi tagit fram denna första hållbarhetsrapport. Vi vet att det krävs ett lång- 
siktigt och metodiskt arbete för att stärka vårt hållbarhetsarbete ytterligare. Steg för 
steg kommer vi ta nödvändiga beslut och hitta tydliga indikatorer för att med tiden  
kunna visa på en utveckling.

Redovisningsprinciper
Lärarförbundet utgår från de krav på en hållbarhets-
rapport som lagstiftningen ställer på alla företag och 
andra juridiska personer som under året haft mer 
än 250 anställda, en balansomslutning högre än 175 
miljoner kronor och en nettoomsättning större än 
350 miljoner kronor.4  Lagen, som riksdagen tog be-
slut om 2016, grundar sig i ett EU-direktiv med syfte 
att skapa transparens och öppenhet hos företag.

Det finns inget bindande regelverk i Sverige för 
hur en hållbarhetsrapport ska ställas upp. 

Lagen kräver att hållbarhetsrapporten ska  
innehålla upplysningar om:
→ Miljö.
→ Sociala förhållanden.
→ Personal. 
→ Respekt för mänskliga rättigheter.
→ Mångfald.
→ Motverkande av korruption. 

Därför innehåller vår rapport just dessa avsnitt.  
Den ska också beskriva vilken policy som finns, 

risker i verksamhet och hur dessa hanteras. Rappor-
ten ska också presentera indikatorer för att kunna 
visa på en utveckling över tid.

Meningen är att i hållbarhetsrapporten lyfta fram 
verksamhet som inte syns i årsredovisningen och 
verksamhetsberättelsen. Den ska ge icke-finansiella 
upplysningar som helt enkelt ökar förståelsen för 
konsekvenserna av Lärarförbundets verksamhet.5  
Med denna första rapport lägger vi en grund för de 
kommande för att med tiden kunna följa en linje 
från policy, riskanalys och -hantering fram till re-
sultat. Vi ska visa hur vi vill utveckla redovisningen, 
sätta mål och styra vårt hållbarhetsarbete framåt.

Lärarförbundet har valt att inte redovisa utifrån den 
internationellt accepterade standarden GRI (Global 
Reporting Initiative)6, vilket inte heller är ett krav från 
lagstiftaren. Däremot ser vi FN:s Globala mål i  
Agenda 2030 som ett viktigt vägledande dokument 
för vår hållbarhetsstyrning. I synnerhet mål 4 om 
Rätten till utbildning, där lärarna spelar en nyckelroll.

4 Lag (2016:947) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554). 
5 Företagets revisor kontrollerar, och konstaterar i årsredovisningen, om en om en hållbarhetsrapport har upprättats,  
 men rapporten revideras inte.
6 Andra ramverk eller standarder är t ex FN:s Global Compact, ISO 26000, FN:s Guiding Principles Reporting Framework,  
 Integrated Reporting.
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Intressenter och  
väsentlighetsanalys
Lärarförbundets medlemmar är de viktigaste intres-
senterna. Det är för medlemmarnas skull organisa-
tionen finns till och arbetet bedrivs. Ambitionen är 
inte bara att värna om de sociala frågorna utan också 
att agera ekonomiskt hållbart med de resurser som 
medlemmarna bidrar med och att verksamheten 
inte gör negativa avtryck på miljön.

Lärarförbundet är en demokratisk organisation, och 
den demokratiska beslutsprocessen och styrningen 
grundar sig i medlemmarnas aktivitet och beslut på 
lokalnivå. Det högsta styrande organet är kongressen 
dit ombud väljs av och bland medlemmarna. På kon-
gressen behandlas just de frågor som medlemmarna 
vill att organisationen ska fokusera på framåt.

Men det är inte bara i den demokratiska processen 
som dialog med intressenterna sker. Lärarförbundet 
för en löpande dialog med sina medlemmar genom 
en mängd kanaler eftersom det är av högsta vikt att 
fånga vad som rör sig i medlemsleden för att kunna 
bedriva den för dem mest angelägna verksamheten. 
Det handlar om dialog genom referensorganen,  
möten och utbildningar, genom särskilda kontakt-
funktioner per telefon, e-post och sociala medier,  
genom nyhetsbrev och tidningar och genom  
särskilda undersökningar.

Under 2017 genomfördes en unik och bred  
medlemsdialog i hela landet ”Rätt kurs för skolan 
och läraryrket: så tycker Sveriges lärare” då lärare  
samlades vid arbetsplatsträffar för att tillsammans 
diskutera sitt eget och Lärarförbundets uppdrag  
i framtiden. Under medlemsdialogen berättade 
medlemmarna om sina drivkrafter, vad som enga- 
gerar dem och vad som är viktigast att utveckla i 
framtiden. Det blev en kraftfull väsentlighetsanalys 
där medlemmarna tillsammans tog ut rätt kurs för 
skolan och läraryrket. (Läs mer i verksamhets- 
berättelsen sid 43.)

Väsentlighetsanalys utifrån  
medlemsdialogen
Deltagarna hade en övervägande positiv bild av lä-
raryrket, trots att utmaningar inte saknas. De flesta 

trivs på jobbet och använder oftast ordet ”glädje” för 
att beskriva yrket. Mest engagerar mötet med varje 
barn, elev och deras utveckling. 

Medlemmarna vill prioritera:
→ Samarbete mellan kompetenta och engagerade 

kollegor. 
→ Undervisning i en lugn och trygg miljö. 
→ Tid för planering, uppföljning och reflektion.
→ Förutsättningar att ge särskilt stöd till de barn 

och elever som behöver. 
→ Ett tydligt och närvarande ledarskap. 
→ Möjlighet att få bidra till och ta del av en ständig 

utveckling av skolan och lärarrollen.
→ Yrkesstolthet är viktigt för att öka professionens 

inflytande.
→ Lärarförbundet ska driva frågor om arbetsmiljö, 

arbetsbelastning och högre lön.

Medlemsdialogen utfördes inte med syfte att mäta 
synen på hållbarhetsfrågor och några specifika håll-
barhetsfrågor – med tanke på denna rapportering  
– ställdes inte. Det var en dialog om de viktigaste  
yrkesfrågorna. Därför går det inte att göra en djupare 
analys av resultatet utifrån ett hållbarhetsperspektiv, 
men det går i alla fall att göra en generell uppskatt-
ning av vilka hållbarhetsfrågor som är viktigast  
för medlemmarna. 

I sammanfattningen av medlemsdialogen kan 
man konstatera att ”sociala förhållanden”, ”personal-
frågor” och ”mänskliga rättigheter” står i centrum i 
medlemmarna yrkesliv och i deras förväntningar på 
Lärarförbundets verksamhet. 

Vid nästa redovisningstillfälle har vi som ambition 
att ta fram en mer genomarbetad väsentlighetsanalys 
kring just hållbarhetsfrågor.
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Så här styr vi vårt  
hållbarhetsarbete
Lärarförbundets verksamhet utgår från ett antal  
globala principer som sammanfattar den grund- 
läggande ideologin i en organisation som arbetar  
för solidaritet och jämställdhet:

→ FN:s allmänna deklaration om de mänskliga  
rättigheterna och då särskilt lärares roll i att  
bidra till att FN:s barnkonvention efterlevs. 

→ ILO:s åtta kärnkonventioner om att anställda har 
rätt att organisera sig och förhandla kollektivt, 
att eliminera all form av tvångsarbete och barn-
arbete och att motverka olika former av diskrimi-
nering i arbetslivet. Lärarförbundets uppgift är 
att främja respekten för dessa rättigheter för  
våra medlemmar, för våra anställda och i inter-
nationell solidaritet med lärare i andra länder.  
Konventionerna återfinns i vår redovisning av 
hur vi arbetar med de olika hållbarhetsfrågorna.

→ Den globala agendan för hållbar utveckling,  
Agenda 2030 och de 17 målen för hållbar  
utveckling. Lärarförbundet fokuserar särskilt 
kring mål nr 4, om rätten till utbildning.

Organisationen och våra styrdokument
Lärarförbundets hållbarhetsarbete styrs, liksom allt 
annat arbete, genom de riktlinjer som kongressen 
beslutar om i långsiktigt styrdokument, verksam-
hetsinriktning och stadgar. 

Kongressen väljer förbundsstyrelse med 17 leda-
möter vart fjärde år. Det är förbundsstyrelsen som 
leder Lärarförbundets arbete och fattar beslut  
mellan kongresserna. Alla medlemmar kan tycka 
till om det som Lärarförbundet gör genom att lämna 
medlemsförslag löpande under kongressperioden 
och inför kongresserna finns möjlighet att svara  
på remisser och lämna egna motioner.  

Kansliet arbetar utifrån kongressens och för-
bundsstyrelsens beslut och det finns en lednings-
grupp som bereder frågor och löpande rapporterar 
till styrelsen.

Förutom de långsiktiga styrdokumenten har  
Lärarförbundet olika policyer som berör de hållbar-
hetsområden som redovisas vid de olika rubrikerna 
för innehållet i hållbarhetsrapporten. 

Än så länge finns inte mätbara målsättningar för 
alla dessa hållbarhetsområden, men Lärarförbundet 
har en ambition att ta fram målsättningar och ett 
system för att mäta dessa under 2018. Ett arbete  
ska även inledas för att ta fram en strategi som ska  
beskriva hur förbundet sätter mål, styr och utvecklar 
hållbarhetsarbetet. 

→ Den skola vi vill skapa – Lärarförbundets program för yrke och villkor

→ Verksamhetsinriktning 2015-2018

→ Budget 2015-2018

→ Stadgar för Lärarförbundet

LÄRARFÖRBUNDETS  
STYRDOKUMENT

 

1 
STADGAR FÖR LÄRARFÖRBUNDET

Lärarförbundets stadgarBeslutade av kongressen 2014 samt med ny lydelse av  Förbundsrådet 2015 gällande från 1 juli 2016

FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG:

Verksamhets-
inriktning 2015-2018
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Sociala förhållanden

Lärarförbundets etiska riktlinjer grundar sig på 
fackliga värderingar som demokrati, människors 
lika värde, solidaritet, rättvisa, jämställdhet och 
trygghet och syftar till att tillvarata medlemmars in-
tressen. Medlemmens bästa ska alltid stå i centrum. 
Därför är tillgänglighet, tydlig information, respekt 
för individen, sekretess och kostnadsmedvetenhet 
viktiga delar i riktlinjerna.

Lärarförbundets roll är bland annat att föra med-
lemmars talan i kollektiva förhandlingar och uppnå 
bästa möjliga villkor. Det är en förutsättning för att 
barn, unga och vuxna ska få rätt till utbildning i en 
trygg miljö. 

I Sverige åtnjuter vi rätten att organisera oss fack-
ligt och har lagstadgad rätt till facklig tid på arbetet. 
Lärarförbundet arbetar för att teckna kollektiva avtal 
för medlemmarna och värnar om den enskilde med-
lemmens rätt att få fackligt stöd när förhållandena 
på arbetsplatsen inte är bra. Därför är det också  
särskilt viktigt att vi efterlever rätten för våra egna 
medarbetare att organisera sig. 

För att löpande kvalitetssäkra verksamheten lyss-
nar Lärarförbundet på den viktigaste intressenten, 
medlemmarna, i många olika forum. Lärarförbundet 
Kontakt har dialog via telefonsamtal och e-post  
med tusentals medlemmar varje månad vilket ger 
värdefull information om medlemmarnas syn och 
förväntningar på Lärarförbundet.

Policyn för upphandlingar grundar sig i de etiska 
riktlinjerna. Den säger att all upphandling ska ske  
i enlighet med gällande lagar och konstaterar att  
Lärarförbundet endast ska samarbeta med före-
tag och organisationer som delar Lärarförbundets 
grundläggande värderingar. 

Upphandlingen ska ske på affärsmässiga grunder, 
i konkurrens och på ett objektivt sätt och företagen 
ska uppfylla följande krav och även ställa motsvarande 
krav på sina underleverantörer.

Krav på underleverantörer:
→ Att de har kollektivavtal.
→ Att de uppfyller de krav lagstiftningen ställer  

gällande arbetsmiljö, jämställdhet och  
diskriminering.

Lärarförbundet investerar inte i företag som har 
verksamhet inom:
→ Vapen och krigsmateriel.
→ Pornografisk verksamhet.
→ Tobaksprodukter.
→ Alkoholhaltiga drycker.

Vid investeringar tar Lärarförbundet hänsyn till:
→ Mänskliga rättigheter.
→ Anställdas arbetsvillkor och rättigheter.
→ Miljö och klimat.
→ Affärsetik.

I den grundläggande ombudsutbildningen som  
erbjuds till alla nya ombud får de lära sig mer om 
förbundets etiska riktlinjer till förtroendevalda samt 
hur de förväntas förhålla sig till dem.

ILO:s konvention nr 87 

Prop 1949:162 

Konvention (nr 87) angående före11ingsfrihet och skydd för 

organisationsrätten. 

Internationella arbetsorganisationens allmänna konferens, 

vilken av styrelsen för Internationella arbetsbyrån sammankallats 

till San Francisco och där samlats den 17 juni 1948 till sitt trettioförsta 

sammanträde 

och beslutat att i form av en konvention antaga vissa förslag angå

ende föreningsfrihet och skydd för organisationsrätten, vilken fråga 

utgör den sjunde punkten på sammanträdets dagordning, 

antager, 
med hänsyn till att inledningen till Internationella arbetsorganisa

tionens stadga angiver erkännandet av principen om föreningsfrihet 

såsom ett medel att förbättra arbetsförhållandena och åvägabringa 

fred, 
med hänsyn till att Philadelphiadeklarationen ånyo fastslår, att >ytt

rande- och föreningsfrihet äro väsentliga för varaktigt framåtskri

dande>, 
med hänsyn till att Internationella arbetskonferensen vid sitt tret

tionde sammanträde enhälligt godtagit de principer, vilka böra utgöra 

grundvalen för en internationell reglering, 

med hänsyn till att Förenta Nationernas generalförsamling vid sitt 

andra sammanträde anslutit sig till dessa principer och anmodat Inter

nationella arbetsorganisationen att fullfölja sina strävanden i syfte 

att möjliggöra antagandet av en eller flera internationella konven

tioner, 

denna den nionde dagen i juli månad år nittonhundrafyrtioåtta följande 

konvention, vilken skall benämnas >konvention angående föreningsfrihet 

och skydd för organisationsrätten, 1948> (Freedom of Association and Pro

tection of the Right to Organise Convention, 1948). 

Del. I. Föreningsfrihet . 

• 4rtikel 1. 

Varje medlem av Internationella arbetsorganisationen, för vilken denna 

konvention är gällande, förbinder sig att tillämpa följande bestämmelser. 

Artikel 2. 

Arbetare och arbetsgivare skola, utan någon som helst åtskillnad, äga 

rätt att utan därtill i förväg inhämtat medgivande bilda organisationer ef

ter sitt fria skön ävensom att utan andra förbehåll än dem vederbörande 

organisations stadgar uppställa, ansluta sig till sådana organisationer. 

Artikel 3. 

1. Arbetar- och arbetsgivarorganisationer skola äga rätt att avfatta sina 

stadgar och reglementen samt utse sina representanter i full frihet, orga

nisera sin förvaltning och verksamhet samt fastställa sitt handlingspro

gram. 
2. Offentliga myndigheter skola avhålla sig från varje ingripande, sorn 

begränsar denna rätt eller inverkar menligt på dess lagenliga utövande. 

Artikel 4. 

Arbetar- och arbetsgivarorganisationer skola icke kunna genom admi

nistrativ åtgärd vare sig upplösas eller förbjudas att bedriva sin verk

samhet. Artikel 5. 

Arbetar- och arbetsgivarorganisationer skola iiga rätt att bilda och an

sluta sig till förbund och centralorganisationer; sådan organisation, sådant 

förbund eller sådan centralorganisation skall äga rätt att vara ansluten till 

internationella arbetar- och arbetsgivarorganisationer . 

• 4rtikel 6. 

Bestämmelserna i artiklarna 2, 3 och 4 härovan äga tillämpning jämväl 

å förbund och centralorganisationer av arbetar- och arbetsgivarorganisa

tioner. 

Jionrnntion {nr  HS) 11ngåe11 '1fl  Hllilm1rniugen :n 11ri nc i111w11a för org-11ui

sationsriittc11 oeh de11 kol l t�ktirn fiirlrn11dlingsrii tteu. 

lnlernationelJa arbetsorganisationens allmänna konferens, 

vilken av styrelsen för Internationella arbetsbyrån sammankalials fi l l  

Geneve och där samlats den 8 juni 1949 til l  sitt trettioandra samman

träde, 
och beslutat antaga vissa förslag angående tillämpningen av princi

perna för organisationsrätten och den kollektiva förhandlingsrätll'n, vil

ken fråga utgör den fjärde punkten på sammanträdets dagordning 

samt beslutat, att dessa förslag skola taga form av en internationell 

konvention, antager denna den första dagen i jul i  månad år nittonhundrafyrtionio föl

j ande konvention, vilken skall benämnas > konvention angående organisa

tionsrätten och den kollektiva förhandlingsrätten, 1949» (Right to Orp;anisc 

and Collective Bargaining Conwntion, 1 949 ) .  
rlrtikel 1 .  

1 .  Arbetare skola å lnjula tillfredsställande skydd mot rnrje åtgärd med 

avseende å deras anställningsförhållanden som är av organisationsfientlig 

art. 
2. Sådant skydd skall särskil t lämnas mot åtgärder, som ha ti l l  syfte att 

a )  göra anställningen av en urbetare beroende av det villkoret. [ltt han 

icke ansluter sig ti l l  fackförening eller upphör att vara fackligt orga

niserad ; b )  föranleda avsked.inde eller annat förfång för en arbetare på grund a\' 

hans medlemskap i fackförening eller deltagande i faekför�ningsverk

:unhet utanför arbetstiden eller, med arbetsgivarens mC'dgn·[lnde, un

der arbetstiden. 

A rtikel 2. 
1. Arbetares och arbetsgivares organisationer skola lämnas ti l lfredsstäl

lande skydd mot varje inblandning från motpartens eller dess ombuds eller 

dess medlemmars sida i fråga om organisationernas bildande, verksamhet el

ler förvaltning. 2. Såsom inblandning skola särski l t  anses åtgärder, avsedda att främja 

bildandet av arbetarorganisationer, över Yilka arbetsgh·arc erler axbctsgh·ar· 

organisationer äga ett bestämmande inf lytande, eller att s tödja arbetarorga

nisationer ekonomiskt eller i annan form i syfte att inordna sådana orga

nisationer under arbetsgivares eller arbdsgintrorgan isationers kon trol l .  A rtikel 3. 
Örgarusaloriska åtgärder lämpade efter landets förhållanden skola, där så 

är erforderligt, vidtagas för att säkerställa, att föreningsrätten sådan denna 

definierats i föregående artiklar respekteras. 
A. rtikrl 4. 

Atgärder lämpade efter landets förhå l landl'n skola, där så iir erforderligt, 

Yidtagas för att uppmuntra och friimja utwcklandet och utnyttjandet i 

största möjliga omfattning av anordningar för frivilliga förhandlingar mel

lan arbetsgivare ('l ler arhetsgirnrorganisationer, å ena, och arbetarorganisa

tioner, å andra sidan, i syfte alt åviigahringa en reglering av anställnings

Yillkoren genom kollekt ivavtal. 

A rtikel 5. 
1. I den nationella lagstiftningt•n skall  hestämmas i vad mån de i denna 

konvt>ntion lämnade garantierna skola ti l l iimpns på krigsmakt<.>n och polis

kåren. 
2. I enlighet med den i artikel HJ mom.  8 av Internationella arbetsorga

nisationens st[ldga angh·na principen skall en mcdlemsstats ratificering av 

rlenna konvention icke inverka på redan existerande lag, dom, sedvänja eller 

a,'lal, på grund varav medlemmar av krigsmakten eller poliskåren åtnjuta 

någon i denna konwntion garantt>rad rättighet. 
.-frtikel 6. 

Denna konwntion avser icke tjänstemän i allmän tjänst men får icke hel

ler tagas till intäkt för en begränsning av dem medgivna rättigheter eller 

eljest rubbning i deras ställning. 

A l'tiklar 7-16. 

[Dessa artiklar iiro likalydande med artiklarna 10-19 au konventionen 

(nr 94) angående arbetsklammler i kontmkt, däri offentlig myndighet är part, 

utom såtillvida, att då i artiklarna 12. 13 och 18 a11 konuentionen nr 94 hän-

11isas till artikel 14 ,  detta i artiklarna 9, 1 0  och 1 å av förevarande konven

tion m otsvaras nu hiinuisningar till arlikl'l 1 1 . ]  

ILO : s  konv . 98 Prop 
1 950 : 1 88 

ILO-konvention 87, 98: Föreningsfrihet och skydd för rätten att 
organisera samt rätten att organisera och förhandla kollektivt.
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Resultat och risker
→ Under 2017 har en ny metod, som implemente-

ras våren 2018, tagits fram för att kvalitetssäkra 
verksamheten. I den ingår att medlemmarna får 
lämna synpunkter på hur de upplevt Lärarför-
bundets bemötande och engagemang. På så vis 
får vi löpande information om inom vilka områ-
den vi behöver stärka vår kompetens för att ut-
veckla verksamheten.

→ Ett arbete har pågått under året för att ta fram en 
avtalsdatabas med ett system för att kunna följa 
upp ansvar för affärsavtal och därmed en möjlig-
het att bättre kunna följa upp etiska krav i upp-
handlingspolicyn. 

→ Ett arbete har pågått under 2017 då en ny inköps-
funktion har inrättats. Detta har lett till en ny 
upphandlingspolicy med tydliga krav på leveran-
törerna. Om en fungerande rutin för uppföljning 
inte finns på plats finns det en risk för att avsteg 
från etiska riktlinjer och upphandlings- och in-
vesteringspolicy inte uppmärksammas. Lärarför-
bundet kommer därför lägga kraft på dessa nya 
rutiner för uppföljning.

Policy och riktlinjer 
→ Etiska riktlinjer.
→ Upphandlingspolicy.
→ Placeringspolicy.
→ Servicepolicy med etiska förhållningssätt.

Avtal
→ Kollektivavtal7  för Lärarförbundets  

anställda med Unionens riksklubb och 
Akademikerföreningen vid Lärarförbundet. 
Det finns även samverkansavtal  
med klubbarna.

Indikatorer
→ Lärarförbundets investeringar bedrivs i 

formen diskretionär förvaltning, vilket 
betyder att externa förvaltare ska följa vår 
policy via egna verktyg för att mäta olika 
indikatorer. Lärarförbundet använder  
regelbundet extern kvalitetssäkrare i syfte 
att säkerställa att detta verkligen sker.

→ Ärendestatistik från Lärarförbundet  
Kontakt och uppföljning av servicepolicy.

→ Utfallet av kollektivavtalet. Avtalet för-
handlas om i olika periodiciteter. 2018 
sker nästa förhandling.

7 Avtal Allmänna anställningsvillkor för anställd personal inom Lärarförbundet, Lärartidningar Produktion AB, Lärarnas A-kassa.
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Personal

Lärarförbundet har som mål att ha en organisa-
tion som i kompetens och storlek är väl anpassad 
till verksamheten, där modern teknik används och 
där medarbetarna trivs och utvecklas. Det ska gå att 
kombinera ett intressant och utvecklande arbete i en 
god arbetsmiljö med föräldraskap och en aktiv fritid.
Medarbetare ska uppleva balans mellan krav och 
resurser och att de jobbar på en frisk och inklude-
rande arbetsplats. Det ska också vara möjligt att  
förena sitt arbete med föräldraskap, med oförändrade 
möjligheter avseende löne-, kompetens- och karriär-
utveckling. Arbetsklimatet ska inbjuda till delaktig-
het, uppmuntra lärande och gemenskap.

Metoder för att nå dit är bland annat årliga ut- 
vecklingssamtal och lönesamtal mellan chef och 
medarbetare, återkommande utbildningar i arbets-
miljö och uppföljning av sjukstatistik.

Genom medarbetarundersökningar, så kallade 
pulsmätningar, följer vi upp hur pass väl Lärarför-
bundet når våra målsättningar.

Lärarförbundet har tagit fram en kompetensför-
sörjningsplan för att kunna hantera framtida krav 
inom bemanning och kompetensutveckling. I den 
ingår även individuella utvecklingsinsatser. Då det 

uppstår vakanser annonserar vi alltid exempelvis  
internt för att ta vara på den kompetens vi har och 
öka rörligheten inom organisationen.

Medarbetarnas kompetenser och färdigheter är  
en förutsättning för vår förmåga att stödja världens  
viktigaste yrkesgrupp, lärarna. Kompetensförsörj-
ningsplanen beskriver vilka åtgärder som behövs  
för att vi ska ha de kompetenser som krävs.

I riktlinjerna för arbetsmiljö konstateras att ingen  
ska utsättas för kränkande särbehandling och/eller  
diskriminering på sin arbetsplats. (Se mer under 
rubriken ”mångfald”).

Hållbart ledarskap 
Under 2017 har alla chefer i Lärarförbundet och  
styrelserna i fackklubbarna genomgått en ledar-
utbildning på 5-6 dagar fördelat på fyra tillfällen. 
Utbildningen har syftat till att stärka kompetens, 
förståelse och förmåga att hantera ett ökat föränd-
ringstempo inom förbundet och i omvärlden.  
Satsningen på förändringsledarskap har varit en  
del i arbetet med att öka samarbete och synergier 
mellan olika delar i förbundet.

Enligt riktlinjerna ska lokalerna skapa öppenhet, vara flexibla och tillgängliga. De ska ge utrymme till mötesytor, koncentrerat arbete, kreativt 
arbete och teamarbete samt stärka samarbetet och sammanhållningen. Skapandet av Loungen har följt dessa riktlinjer.
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Resultat och risker
→ Utmaningar som får konsekvenser för beman-

ning och kompetensutveckling är pensionsav-
gångar hos anställda och en svårbedömd med-
lemsutveckling. Lärarförbundet behöver därför 
proaktivt bemöta detta. Annars finns det en risk 
att förbundet tappar anställda och verksamheten i 
förlängningen blir lidande. Utvecklingssamtalen 
analyseras och återkopplas till cheferna. 2017 års 
analys visar att den höga arbetsbelastningen är  
en utmaning. Det behövs fortsatt arbete för att 
samordna verksamhetsmål och arbetsplaner för 
att förebygga ohälsosam arbetsbelastning. 

→ Sjukstatistik: 2015 (3,8)%, 2016 (3,7%), 2017 
(2,72%). Sjukfrånvaron totalt har inte ökat under 
de senaste åren, men en större andel är korttids-

sjukskrivna. En viktig orsak är stressrelaterad 
ohälsa, som ofta är en kombination mellan  
faktorer på arbetet och i privatlivet. Just risken  
för stress har Lärarförbundet identifierat som  
något som är viktigt att arbeta aktivt med för att 
inte verksamheten och medarbetarnas hälsa  
ska äventyras. 

→ I maj 2017 invigdes en ny yta på Lärarnas Hus 
som heter Loungen där man både kan jobba  
enskilt, dricka kaffe, äta medhavd mat, ha spon- 
tana möten och planerade möten. Loungen har 
blivit en attraktiv arbetsmiljö och är särskilt  
uppskattad eftersom den möjliggör spontana  
möten för medarbetare från olika avdelningar. 
Flera gånger per termin erbjuds kunskapsmöten 
kring olika ämnen i Loungen, till exempel kring 
medlemsnytta, ledarskap och hälsa.

→ De lönepolitiska riktlinjerna anger vilka lönekri-
terier som ska ligga till grund för löneöversynen. 
Löneöversynen 2017 inleddes med en gemensam 
utbildning för chefer och fackliga förtroendevalda. 
Efter lönesamtalen uppmanades samtliga medar-
betare utvärdera löneprocessen, en undersökning 
som genomförs varje år på uppdrag av arbets- 
givaren och fackklubbarna. Resultatet visar bland 
annat att majoriteten av de anställda har förstått 
argumenten för sin nya lön.

→ Lärarförbundet har under året tagit beslut om att 
införa en mätning av hur medarbetarna upplever 
arbetsmiljön. Den kommer genomföras minst  
två gånger per år och kommer att ge ett nyckeltal 
på hur medarbetarnas arbetsmiljö är och hur  
benägna medarbetare är att rekommendera  
Lärarförbundet som arbetsgivare.

→ Ifråga om Lärarförbundets arbete för att  
förbättra medlemmarnas arbetssituation se  
årsredovisningen.

8 Riktlinjerna motsvarar den skriftliga arbetsmiljöpolicy som anges i AFS 2001:01 Systematisk arbetsmiljöarbete och AFS 2015:4  
 Organisatorisk och social arbetsmiljö.

Policy, riktlinjer och avtal 
→ Kompetensförsörjningsplan.
→ Riktlinjer för arbetsmiljö.8

→ Småbarnsföräldrapolicy.
→ Rutin för att förebygga och hantera  

kränkande särbehandling.
→ Riktlinjer för lokalerna i Lärarförbundet.
→ Lokalt trygghetsavtal.
→ Pensionspolicy.
→ Lönepolitiska riktlinjer.

Indikatorer
→ Årliga utvecklingssamtal som följs upp  

av chef och medarbetare.
→ Sjukstatistik som följs upp årligen.
→ Löneenkäter kring medarbetarnas  

erfarenheter av löneprocessen som  
följs upp årligen.

Personalomsättning, %

2014 2015 2016 20172013

4,92
3,67

8,02
9,44

7,47
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Mänskliga rättigheter

Lärarförbundets grundvärderingar kring mänskliga 
rättigheter definieras i följande ILO-konventioner:
→ 100: Lika lön för lika arbete oavsett kön.
→ 111: Om diskriminering i fråga om anställning 

och yrkesutövning
→ 138, 182: Minimiålder för arbete samt samt  

förbud mot de värsta formerna av barnarbete.
→ 87, 98: Föreningsfrihet och skydd för rätten  

att organisera samt rätten att organisera och  
förhandla kollektivt.

Föreningsfriheten och rätten att organisera är inte 
självklar i många länder. Därför stöttar Lärarför-
bundet lärarorganisationer i utvecklingsländer med 
kapacitets- och organisationsutveckling för att de 
bättre ska kunna arbeta för dessa rättigheter och vi 
reagerar när fackliga rättigheter kränks. Vi bedriver 
även opinionsarbete nationellt och internationellt. 
Förutom FN:s och ILO:s konventioner är viktiga  
utgångspunkter för det internationella utvecklings-
samarbetet:
→ FN:s Global Compacts tio principer för företag 

rörande mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö 
samt mutor och korruption. 

→ OECD:s riktlinjer för företag rörande mänskliga 
rättigheter, informationsgivning, anställda,  
miljö, korruption, konsumentintressen, veten-
skap och teknik, konkurrens samt beskattning.

Löneprocess 
Genom jämställdhetspolicyn vill Lärarförbundet 
bättre tillvarata mänskliga resurser i organisationen. 
Det handlar bland annat om kvinnors och mäns lika 
möjlighet till anställning, om att arbetsorganisation 
och arbetsförhållanden ordnas så att de passar både 
kvinnor och män och om att utjämna och förhindra 
skillnader i löner och andra anställningsvillkor.  
Jämställdhet i fråga om lön följs årligen upp i löne-
kartläggningen. Där granskas om Lärarförbundet  
i sin interna löneprocess skapat löneskillnader  
som kan förklaras utifrån kön eller annan form  
av diskriminering.

Tillgänglighet 
Essinge konferens är Lärarförbundets konferens- 
anläggning med både externa och interna kunder. 
Den har anpassats för att vara tillgänglig för rörelse- 
hindrade personer och personer med hörselned- 
sättning. Det finns också en uthyrningspolicy  
som säger att Lärarförbundet endast hyr ut  
konferensanläggningen till privatpersoner,  
organisationer, företag eller föreningar som  
delar Lärarförbundets värderingar.

Resultat och risker
→ Varje år görs en lönekartläggning för att under- 

söka om det finns några osakliga skillnader i  
lön mellan män och kvinnor. Resultatet för 2017 
visar att ingen person var i behov av en justering.  
Lärarförbundet har tagit fram rutiner för att  
undvika oskäliga löneskillnader i samband  
med lönesättning.

→ Ett arbete påbörjades med att ta fram en lika- 
behandlingsplan som ska utgå från diskrimine-
ringsgrunderna. Där kommer det att ingå aktiva 
åtgärder för att förebygga diskriminering.

→ Opinionsbildning gentemot regeringar, och över-
statliga organ som FN, bland annat inom ramen 
för samarbetet i den internationella lärarorgani-
sationen Education International. Kampanjerna 
Global Action Week och Världslärardagen medve-
tandegjorde medlemmar och förtroendevalda om 
Agenda 2030 generellt med särskilt fokus på mål 

Policy och riktlinjer
→ Jämställdhetspolicy.
→ Likabehandlingsplan.
→ Förhållningssätt mot extrema rörelser.
→ Annonspolicy.

Indikatorer 
→ Årlig lönekartläggning.
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4 om Rätten till utbildning och lärares nyckel- 
roll i genomförandet av alla målen. 

→ Att stötta systerorganisationer i andra länder är 
inte bara en solidaritetshandling utan en gemen-
sam strategi för att stärka fackföreningsrörelsen  
globalt. Om det inte finns starka lärarfack i andra 
länder riskerar även Lärarförbundet i Sverige att 
i förlängningen försvagas.

→ Lärarförbundet deltog i ”100-miljonerkampan-
jen” då lärare och elever förde dialog med riks-
dagsledamöter och kommunpolitiker för att lyfta  
frågan om barns rätt till utbildning i ett globalt 
perspektiv. Ett stort antal av Lärarförbundets  
lokalavdelningar deltog.

→ I samband med #metoo-uppropet mot köns- 
baserat våld under 2017 gick Lärarförbundet ut 
med information till medlemmar och anställda 
om hur incidenter kan hanteras.

→ Lärarförbundet tog under 2017 fram ett förhåll-
ningssätt gentemot extrema rörelser. Det aktuali-
serades i samband med diskussionen kring höger- 
extrema gruppers deltagande i politikerveckan i 
Almedalen och på Bokmässan i Göteborg.

→ Annonspolicyn säger att Lärarförbundets  
tidningar inte publicerar kontaktannonser,  
annonser med pornografiskt, rasistiskt eller  
annat kränkande innehåll. Annonsernas inne-
håll eller annonsörernas värdegrund får inte  
strida mot Lärarförbundets grundläggande  
värderingar. Policyn uppdaterades 2017 med ett 
tillägg gällande politisk annonsering. Lärarför-
bundet tar emot partiannonser från politiska  
partier som är representerade i riksdagen,  
såtillvida att partiernas värdegrund, ideologi  
eller grundläggande principer inte strider mot 
Lärarförbundets grundläggande värderingar.

Om det inte finns starka lärarfack i andra 
länder riskerar även Lärarförbundet i  
Sverige att i förlängningen försvagas.
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Miljö

Lärarförbundet står för en hållbar utveckling som 
”tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 
kommande generationers möjligheter att tillfreds-
ställa sina behov”.9 Det handlar om att ta ansvar 
för vår verksamhets miljöpåverkan och om att 
ständigt förbättra oss. Medarbetare och förtroende- 
valda ska ha kunskap om och vara involverade  
i miljöarbetet för att göra bästa möjliga val för 
minsta möjliga miljöpåverkan.

Lärarförbundet tog beslut om en miljö- och  
klimatpolicy 2007. I takt med att omvärlden och 
miljökraven förändras, behöver även miljöpolicyn 
och miljöplanerna ses över. Därför har ett arbete  
inletts för att revidera denna policy.

Lärarförbundet är en Fair Union. Det är ingen  
certifiering utan ett frivilligt åtagande att så långt 
det är möjligt bara göra affärer med företag som har 
kollektivavtal, att välja rättvisemärkta produkter där 
det är möjligt och att i övrigt ta miljömässiga och 
etiska hänsyn vid upphandlingar och inköp av  
produkter och tjänster. Det handlar också om att 
inte placera förbundets kapital i verksamheter som 
kränker mänskliga rättigheter. Lärarförbundet är 
medlem i föreningen Fair Trade Sverige.

Genom Lärarförbundets resepolicy ska anställda 
och förtroendevalda resa ansvarsfullt i tjänsten.  
I första hand för att minska vår påverkan på miljön 

men också för att resandet ska bli mer kostnads- 
effektivt. Det innebär konkret att vi ska flyga mindre 
och istället åka tåg. Vi ska också välja kollektiva  
alternativ istället för bil och taxi då det är möjligt. 
Om taxi/hyrbil av något skäl måste användas ska 
miljöbil bokas.

9 Bruntlandrapporten.

Policy och riktlinjer
→ Miljö- och klimatpolicy (under revidering).
→ Resepolicy.
→ Avtal med resebyrån HRG Nordic  

som mäter CO2-utsläpp och erbjuder  
klimatkompensering.

→ Upphandlingspolicy (miljöfaktorer).
→ Ägardirektiv till Lärarförbundets fastig-

hetsbolag om att policyer i huvudsak ska 
ansluta sig till motsvarande policyer  
inom Lärarförbundet. 

Indikatorer 
→ Statistik på koldoixodutsläpp och  

antal flygresor.
→ Pappersförbrukning, inköpsvolym  

(Lärarnas Hus).
→ Kontorsmaterial, löpande statistik.
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Pappersförbrukning
Inköpsvolym av A4-papper till Lärarnas Hus  
i Stockholm:  
2017: 700 000 st 
2016: 900 000 st
→ Trenden visar att antalet resor minskar och där-

med den påverkan koldioxidutsläppen som Lärar-
förbundets resande har på miljön. Det gäller att 
ansvarsfullt förvalta Lärarförbundets resurser för 
att se till att verksamheten kan bedrivas långsik-
tigt. Om detta förtroendekapital missköts riske-
ras medlemmarnas tillit och den framtida verk-
samheten.

→ Ett arbete har pågått under året för att ta fram en 
avtalsdatabas med ett system för att kunna följa 

upp ansvar för affärsavtal och därmed en möjlig-
het att bättre kunna följa upp miljökraven i upp-
handlingspolicyn. 

→ Ett arbete har pågått under 2017 för att framöver 
kunna inrätta en ny inköpsfunktion. Detta har 
lett till en ny upphandlingspolicy med tydliga 
krav på leverantörerna.

→ Inköp av papper har gått ner med 22% jämfört 
med förra året.

→ Under året har antalet produkter i kontorsservice 
begränsats. Idag finns ett standardsortiment att 
utgå ifrån vilket har lett till att förbrukningen av 
kontorsmaterial har minskat.

Statistik för koldioxidutsläpp vid Lärarförbundets resor med flyg

2017 2016 2015

Antal flygningar 2 542* 2 797** 3 159***

Km 1 658 638 2 016 131 2 290 912

Utsläpp koldioxid (CO2) 241 326 kg 276 282 kg 317 284 kg

* Av dem 299 utanför Sverige  ** Av dem 604 utanför Sverige  *** Av dem 478 utanför Sverige

Statistik för koldioxidutsläpp vid Lärarförbundets resor med tåg

2017 2016 2015

Antal tågresor 5 763 6 151 6 154

Km 1 156 989 1 268 846 1 364 737

Utsläpp koldioxid (CO2) 3,01 kg 
(motsvarande sträcka  

i bil: 142 309 kg CO2)

3,30 kg  
(motsvarande sträcka  

i bil: 156 068 kg CO2)

3,55 kg 
(motsvarande sträcka  

i bil: 167 863 kg CO2)

Resultat och risker
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Antikorruption

Lärarförbundet arbetar aktivt mot korruption och 
för att minska risken för korruption. Det handlar 
om förbundets egna placeringar, upphandlingar  
och om riktlinjer i det internationella utvecklings-
samarbete som Lärarförbundet stöder. 

De etiska riktlinjerna säger att Lärarförbundets 
anställda eller förtroendevalda ska agera opartiskt, 
och inte delta i handläggningen av en upphandling 
om det föreligger en jävssituation. Stor restriktivitet 
gäller i fråga om att ta emot gåvor eller andra för- 
måner. Det finns även riktlinjer för representation 
som säger att den ska präglas av återhållsamhet och 
gott omdöme.

Lärarförbundets upphandling av varor och  
tjänster ska ske på ett affärsmässigt och objektivt 
sätt. Om det föreligger ett jävsförhållande eller  
ekonomiskt intresse mellan företaget och den  
som genomför upphandlingen ska beslut fattas  
av närmast högre chef.

I Lärarförbundets internationella utvecklings- 
samarbete är ett medvetet arbete mot korruption  
en självklar komponent. Dels som en utvecklings- 
fråga i sig då korruption, dvs ”missbruk av förtroen-
de, makt och position för otillbörlig vinning”10  utgör 
ett allvarligt hinder för demokratisk, ekonomisk och 
social utveckling och dels för att säkra en effektiv 
och ansvarsfull hantering av biståndsmedel.  
Utgångspunkten är att: 
→ Alltid förebygga.
→ Aldrig acceptera.
→ Alltid agera.
→ Alltid informera.
För att vara trovärdiga måste vi själva agera transpa-
rent, ha klara regler för ansvarstagande och -utkrä-
vande mellan förtroendevalda, anställda och med-
lemmar i fråga om organisationens resurser.  

I flera länder är lärarorganisationer engagerade i 
korruptionsbekämpning, ofta i breda nätverk inom 
civila samhället. Lärarförbundet analyserar samar-
betsorganisationernas finansiella styrning för att få 
en bild av medvetenheten om korruptionsrisker och 
de system som finns för att hantera dem.  

Resultat och risker
Se resultatet under avsnittet Sociala förhållanden 
under extern förvaltning. Lärarförbundet har valt att 
öppet redovisa samtliga innehav i årsredovisningen, 
vilket ställer extra krav på att intern förvaltare samt 
kvalitetsgranskare upptäcker eventuella felaktig- 
heter i tid.

10  Sidas definition av korruption.

Lärarförbundet arbetar  
aktivt för att minska risken  

för korruption.

Policy och riktlinjer
→ Etiska riktlinjer.
→ Placeringspolicy, affärsetik.
→ Riktlinjer för anti-korruption i inter- 

nationellt utvecklingssamarbete.
→ Upphandlingspolicy (ang jäv).

Indikatorer 
→ Se indikatorer under avsnittet Sociala  

förhållanden rörande extern förvaltning.
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Mångfald

Lärarförbundets likabehandlingsplan har strategier 
kring jämställdhet och mångfald, och definierar 
medarbetares rättigheter och skyldigheter. Den ska 
synliggöra organisationens arbete med dessa frågor, 
risker, mål och aktiva åtgärder för att förebygga  
diskriminering och kränkande särbehandling.

Målet är att ingen ska utsättas för kränkande  
särbehandling och/eller diskriminering på Lärar- 
förbundet. Därför finns en rutin för hur detta  
ska undvikas.

Exempel på arbetssätt är en rekryteringsprocess 
med en kompetensbaserad metod och en årlig  
lönekartläggning för att förebygga osakliga löne- 
skillnader och riskanalyser exempelvis i en  
förändring eller omorganisation. 

Lärarförbundet arbetar utifrån en målsättning  
att i allt sitt grafiska bildspråk spegla samhällets 
mångfald i fråga om alla diskrimineringsgrunder. 
En bedömning av detta görs innan publicering av 
kommunikationsmaterial, digitalt eller i tryck.

Resultat och risker
Under 2017 genomfördes ingen medarbetarenkät. 
Utvärderingen av utvecklingssamtalen visade ett  
behov av att arbeta mer för att se till att alla medar-
betare får möjlighet att uttrycka sig och inte riskera 
att bli osynliggjorda. Alla måste få möjlighet till  
större talutrymme. 

För att försäkra sig om att medarbetare inte far illa 
är rutiner och uppföljning mycket viktigt. I rekryte-
ringsprocessen och likabehandlingsplaner görs  
därför riskanalyser och stor vikt läggs på strategier.

Inför varje rekrytering ställs frågor om vad som 
händer om den aktuella rekryteringen inte görs.

Policy och riktlinjer
→ Likabehandlingsplan.
→ Rutin för att förebygga och hantera  

kränkande särbehandling och/eller  
diskriminering.

→ Rutin för ett mångfaldsperspektiv i  
kommunikationen.

Indikatorer 
→ Frågor i utvecklingssamtal och medarbe-

tarenkät som följs upp på chefsnivå.
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REVISORNS YTTRANDE AVSEENDE DEN  
LAGSTADGADE HÅLLBARHETSRAPPORTEN
Till kongressen i Lärarförbundet, org.nr 802015-5050

Uppdrag och ansvarsfördelning
Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhets- 
rapporten för år 2017 och för att den är upprättad i 
enlighet med årsredovisningslagen.

Granskningens inriktning och omfattning
Vår granskning har skett enligt FARs rekommenda-
tion RevR 12 Revisorns yttrande om den lagstadgade 
hållbarhetsrapporten. Detta innebär att vår gransk-

ning av hållbarhetsrapporten har en annan inrikt-
ning och en väsentligt mindre omfattning jämfört 
med den inriktning och omfattning som en revision 
enligt International Standards on Auditing och god 
revisionssed i Sverige har. Vi anser att denna gransk-
ning ger oss tillräcklig grund för vårt uttalande.

Uttalande
En hållbarhetsrapport har upprättats.

Stockholm 2018-05-03
Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB

Johan Rönnkvist
Auktoriserad revisor
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