
 
 
 
   
 
  
 
 
 
 

  

Om motioner och motionsyttranden 

 

Generellt om motioner 

Enligt Lärarförbundets stadgar ska motioner till kongressen inlämnas senast sex 

månader före kongressens öppnande. Motionstiden inför kongressen 2018 varade från 

den 15 januari till den 23 april 2018. 

 

Förbundsstyrelsens yttrande över motionerna samt förbundsstyrelsens förslag till 

kongressbeslut ska enligt stadgarna tillställas kongressombuden senast två månader 

innan kongressen, det vill säga den 23 augusti 2018. 

 

Förutom möjligheten att motionera har det inför kongressen 2018 funnits möjlighet att 

lämna synpunkter på förbundsstyrelsens remissförslag. Detta skedde under våren 2018. 

 

Inkomna motioner 

När motionstiden hade gått ut hade 269 giltiga motioner inkommit.  

 

Alla motioner var strukturerade i ett område, vilket motionären angivit själv och som i 

vissa fall ändrades av förbundsstyrelsen i beredningen för att skapa en bra sortering och 

struktur. De fyra områdena är: 

• Lärarförbundets ekonomi (t.ex. anslag, avgifter, kapital) 

• Lärarförbundets organisation och verksamhet (t.ex. stadgar, organisering, 

förtroendevaldas utveckling och förutsättningar, kansliet, verksamheten) 

• Professionens utveckling och villkor (vad Lärarförbundet ska arbeta för kring 

t.ex. lärares och skolledares utveckling och villkor samt skolans utveckling) 

• Övrigt (för frågor som inte handlar om något av ovanstående, t.ex. frågor som 

hänvisas till avtalsdelegationer) 

 

För att ytterligare sortera motionerna har förbundsstyrelsen skapat kategorier inom de 

fyra områdena. Dessa kategorier har skapats utifrån innehållet i de motioner som 

inkommit. Det är alltså inte motionären själv som kategoriserat. 

 

Alla motioner har blivit tilldelade en kategori. I några motioner har förbundsstyrelsen – 

för att kunna besvara motionerna på bästa sätt – delat upp de olika att-satserna i olika 

kategorier. 

 

Förbundsstyrelsens yttranden 

Förbundsstyrelsens yttranden över motionerna är strukturerade utifrån de kategorier 

som beskrivs ovan. För motionerna och att-satserna inom respektive kategori finns ett 

samlat yttrande. 
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Inom varje yttrande adresseras samtliga motioner inom kategorin – oftast i grupp, men i 

vissa fall separat. Förbundsstyrelsens intention är att yttrandena ska vara sammanhållna, 

men att alla motionärer ska känna att deras motion blivit besvarad. 

 

För att underlätta läsningen är yttrandena uppdelade i olika avsnitt. Varje avsnitt 

avslutas med förbundsstyrelsens svar om motionerna. 

 

Förbundsstyrelsen har använt tre olika sätt att besvara motionerna: 

• Tillgodoses 

• Besvarad 

• Tillgodoses ej 

 

Följande vägledning har förbundsstyrelsen jobbat utifrån: 

 

Tillgodoses har använts när: 

• motionen bidragit till en förändring i förbundsstyrelsens förslag inom t.ex. 

styrdokument eller stadgar 

• förbundsstyrelsen ställer sig bakom en motion (t.ex. att en utredning ska göras 

eller att något ska förändras) 

 

Besvarad har använts när: 

• förbundet redan arbetar med eller att det finns politiska ställningstaganden i 

linje med motionen 

• motionens intention fångas upp i förbundsstyrelsens befintliga förslag till 

kongressen  

• det inte finns något principiellt emot motionens intention, men det finns andra 

skäl för varför den inte ska tillgodoses (t.ex. när det av olika skäl inte bedöms 

vara läge att driva en viss fråga, när en motion har en detaljnivå som är svår att 

adressera, när förbundsstyrelsen inte har möjlighet att ta ställning kring en 

fråga) 

 

Tillgodoses ej används när: 

• motionen innehåller konkreta förslag / strategier som går stick i stäv med 

förbundsstyrelsens förslag eller fastslagen politik för Lärarförbundet 

 

En indirekt motionshantering 

Den föreslagna arbetsordningen på Lärarförbundets kongress innebär att det är 

förbundsstyrelsens förslag, kongressombudens yrkanden och dialogen mellan ombuden 

som står i fokus under kongressen. 

 

Det innebär att Lärarförbundet arbetar utifrån en indirekt motionshantering. 

Motionerna och förbundsstyrelsen yttranden är därför inte föremål för behandling på 

kongressen. Istället är det kongressombudens yrkanden som kommer stå i fokus för 

förhandlingarna. 

 

Det står alla kongressombud fritt att välja vad man vill yrka om inför och under 

kongressen. Om ett kongressombud vill få sakfrågan i en motion behandlad på 

kongressen så ska hen göra ett yrkande om detta.  
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Om de olika dokumenten 

För att underlätta läsningen av yttranden och motioner samt överblicken över hur 

motionerna besvaras har förbundsstyrelsen skapat följande dokument: 

• Motioner – Yttrande 

o I detta dokument finns samtliga yttranden och samtliga motioner till 

respektive yttrande. Dokumentet är strukturerat utifrån områden och 

kategorier. Varje kategori inleds med yttrandet. Därefter finns alla 

motioner. De motioner som har att-satser som besvaras i olika yttranden 

finns med på fler än ett ställe i dokumentet. 

• Motioner – Att-satser 

o I detta dokument skapas överblick över hur de olika motionerna och att-

satserna besvarats av förbundsstyrelsen. Dokumentet är strukturerat 

utifrån område och kategori. 

• Motioner – Lista 

o I detta dokument kan man enkelt hitta i vilket/vilka yttranden som 

motionen eller att-satserna är besvarade. Dokumentet är strukturerat 

utifrån bokstavsordning (motionärens eller avdelningens namn). 


