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Lärarförbundets ekonomi 

Anslag och avgifter 
 
Förbundsstyrelsens yttrande över motionerna 40, 48, 76, 109, 115, 131, 150, 151, 
211, 246, 268, 270, 277, 290 

Inom detta yttrande besvaras de motioner som berör anslag, avgifter, budget samt arvoden och 
ersättningar. 

Anslag 

Flera motioner berör förbundsstyrelsens förslag till anslagsstruktur. Det förslag till budget som 

förbundsstyrelsen lägger fram syftar till att vi måste bli fler medlemmar för att kunna uppnå vår 

vision och våra mål. Det är den stora drivkraften bakom förbundsstyrelsens förslag. Genom 

anslagsstrukturen vill förbundsstyrelsen att Lärarförbundet ska bli en än mer attraktiv och 

rekryterande organisation. Förslaget har diskuterats och analyserats sedan hösten 2017 och 

varit föremål för en remiss. I förslaget till kongressen finns en beskrivning av förslagets 

konsekvenser för samtliga avdelningar. De beslut som ska fattas kring anslagen kommer 

därmed vara beredda i god ordning. 

En vägledande princip i hela förslaget är att ingen avdelning ska avstå från bra verksamhet mot 

målen utifrån resursbrist. Därför utvecklas möjligheten att på ett enkelt sätt ansöka om extra 

medel för verksamhet mot målen. 

För att bidra till att vi ska bli fler medlemmar och öka gruppen där vi hämtar engagerade 

förtroendevalda, föreslår förbundsstyrelsen att avdelningsanslagen styrs mot att premiera 

yrkesaktiva medlemmar och studerandemedlemmar före pensionärsmedlemmar. Det är bland 

yrkesaktiva och studenter vi måste få nya medlemmar och därför bör anslagssystemet stimulera 

detta. 

I förslaget görs en skillnad mellan hur mycket en yrkesaktiv medlem och en studerandemedlem 

genererar till en avdelning. Bakgrunden till denna skillnad är att förbundsstyrelsen föreslår att 

ansvaret för arbetet med att understödja, kanalisera och fånga upp studentengagemang på 

lärarutbildningsorterna ska delas mellan Lärarförbundet Student och avdelningarna. 

Avdelningarna ska alltså inte ensamma ansvara för verksamheten gentemot dessa medlemmar. 

Förbundsstyrelsen föreslår detta utifrån en utredning som gjorts under hösten 2017 kring hur 

organisationen för att understödja studentengagemanget ska se ut. 

Utifrån samma utredning har förbundsstyrelsen beslutat att revidera de extra medel som 

avdelningarna vid högskoleorterna får tilldelade för studeranderekryteringen och annat arbete 

gentemot studenter. Anledningen till detta är att medel behöver omallokeras för att finansiera 

inrättandet av studentombud på högskolorna, vilket förbundsstyrelsen fattat beslut om. Exakt 

hur revideringen av de extra medlen till avdelningarna kommer se ut kommer utkristallisera sig 

under hösten 2018. Klart är dock att avdelningarna kommer att fortsätta få medel för 

studeranderekrytering. Förbundsstyrelsen kommer att följa upp och utvärdera hur dessa 

förändringar påverkar studentengagemanget, men också hur det påverkar Lärarförbundet 

Student och de aktuella avdelningarna. 
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Hela anslagsstrukturförslaget bygger på att det ska vara kostnadsneutralt för förbundet jämfört 

med nuvarande system samt inte medföra större negativa avvikelser för enskilda avdelningar 

(lägre anslag än idag). Förbundsstyrelsens ambition är att anslagsstrukturen ska hålla över tid 

och ha så få undantag som möjligt. Alla undantag skapar otydligheter och bidrar till 

administrativa kostnader. 

Istället för undantag föreslås möjligheten för alla avdelningar att göra tilläggsansökningar för 

verksamhet mot målen, till exempel för de avdelningar vars geografiska förutsättningar eller 

medlemssammansättning kräver mer resurser eller de avdelningar med hög andel pensionärs- 

och/eller studerandemedlemmar, vilka med förbundsstyrelsens förslag får lägre fasta anslag. 

Ingen avdelning ska avstå verksamhet mot målen på grund utav resursbrist. 

Detta ansökningsförfarande kommer göras så enkelt som möjligt för att undvika onödigt 

merarbete för kassör och avdelningsstyrelse. Via ansökningsförfarandet kan en avdelning vid 

behov söka extra medel för all verksamhet som leder mot målen. Ansökan kan göras i samband 

med den ordinarie verksamhetsplaneringen eller under verksamhetsåret när behov uppstår. 

Oavsett när ansökan inkommer kommer den hanteras utifrån samma enkla 

bedömningsprinciper, dvs att verksamheten ska leda mot målen. Förbundsstyrelsen tror att 

detta är ett bättre sätt att fördela medel än att ha undantag, särskilda medel eller olika 

anslagsnivåer för t.ex. kommunala och fristående yrkesaktiva medlemmar. 

Några motioner uttrycker en farhåga om att verksamhet för pensionärer respektive studenter 

kommer att bli lidande om de belopp som genererar anslaget till avdelningarna förändras. 

Förbundsstyrelsen vill poängtera att anslagsfördelningssystemet inte avgör avdelningarnas 

uppdrag. Det görs i stadgar och andra styrdokument. Även med det föreslagna anslagssystemet 

är det fortsatt avdelningsstyrelsen som förfogar över det totala avdelningsanslaget och i sin 

planering ansvarar för fördelningen av dessa anslag i verksamheten. Detta alltså oavsett hur 

anslaget har beräknats fram via belopp per medlemsgrupp. Anslagstilldelningen ger varje 

avdelning en total ram varifrån avdelningsstyrelsen sedan prioriterar och fördelar de 

ekonomiska resurserna till verksamhet för olika medlemsgrupper. 

Motion 40, 48, 115 (att-sats 2 och 3), 151, 246 och 277 är besvarade. 

Motion 109, 115 (att-sats 1), 150, 211 och 268 tillgodoses ej. 

 

Avgifter 

En motion handlar om att införa en tredje avgiftsklass för arbetslösa, sjukskrivna, 

föräldralediga, etc. Förbundsstyrelsen har föreslagit en avgiftsstruktur som är konkurrenskraftig 

och som gör att vi uppfattas som en attraktiv organisation. Det blir dessutom enklare att 

kommunicera och billigare att administrera två avgiftsklasser jämfört med dagens tolv 

lönegrundande avgiftsklasser. 

Förbundsstyrelsen delar motionärens ängslan för de grupper som har det tuffast ekonomiskt, 

men anser att även dessa grupper har lika stor eller i vissa avseenden större nytta av 

medlemskapet och dess förmåner, inte minst av förmånliga försäkringspremier som alla 

medlemmar inom Lärarförbundet kan ta del av. 
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Att införa en ytterligare avgiftsklass för dessa grupper skulle innebära högre administrativa 

kostnader samt via lägre intäkter ha en negativ inverkan på den totala summan av 

medlemsavgifter som utgör förutsättningen för vår fackliga verksamhet och den service alla 

medlemmar kan nyttja, oavsett status på arbetsmarknaden. 

Utifrån våra ekonomiska förutsättningar med vikande antal yrkesverksamma medlemmar och 

det faktum att förbundsstyrelsen redan föreslår sänkta avgifter för en majoritet av 

medlemmarna, saknas möjlighet att ytterligare sänka avgifterna för dessa medlemmar. 

Motion 270 tillgodoses ej. 

 

Budget 

En motion föreslår att behålla 1,5% av budgeten för internationellt arbete som beslutades vid 

kongressen 1993 och sedan fastslagits av efterföljande kongresser. Motiveringen är dels 

Lärarförbundets ställningstagande att arbeta med solidariskt stöd till lärarorganisationer i 

världen och att det vore negativt i rekryteringshänseende att minska det internationella 

engagemanget. En annan motion föreslår att minska den andel av budgeten som går till 

internationellt arbete till 1% för att frigöra medel till lokalavdelningarnas arbete i en tid med 

minskande medlemstal och det ansträngda ekonomiska läge detta medför. 

Det internationella arbetet innefattar internationellt påverkansarbete, fackligt internationellt 

utvecklingssamarbete samt medlemsengagemang och rekrytering. Många lokalavdelningar 

deltar i alla eller något av dessa arbetsområden genom kampanjer, lokala samarbetsprojekt, 

stipendier för fackliga studier utomlands, medlemsaktiviteter och rekryteringsinitiativ med 

internationella perspektiv. 

Förbundsstyrelsen ser Lärarförbundets internationella arbete som ett solidariskt 

ställningstagande för världens lärare och deras rättighet att engagera sig fackligt, men också 

som en engagerande och rekryterande verksamhet där den svenska lärarverkligheten kopplas 

samman med vår omvärld. 

Förbundsstyrelsen föreslår därför kongressen att bibehålla 1,5% av budgeten för internationellt 

arbete och att de engagerande och rekryterande aspekterna av det internationella arbetet 

ytterligare utvecklas. 

Motion 76 tillgodoses. 

Motion 131 tillgodoses ej. 

 

Arvoden och ersättningar 

I en motion föreslås att möjliggöra en heltidsarvodering inom styrelsen för Lärarförbundet 

Student. Denna fråga diskuterades på kongressen 2014. Sedan dess har det blivit tydligt att 

uppdraget som ordförande för Lärarförbundet Student är så omfattande att det är svårt att 

hinna fullgöra heltidsstudier parallellt. Det arvode som ges idag räcker inte för att ta ledigt från 

studier på heltid. Samtidigt är det svårt att studera på halvfart eftersom kurserna vanligtvis inte 

ges på det sättet. 
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Förbundsstyrelsen avser därför föreslå kongressen att möjligheten ska finnas för ordföranden 

eller en annan ledamot i styrelsen för Lärarförbundet Student att ta studieledigt med ungefär 

motsvarande inkomster som studiemedlen. Arvodet som adjungerad i förbundsstyrelsen ska 

vägas in. 

Motion 290 tillgodoses. 

 

Motion 40, Remissvar gällande ekonomi och budget 

Enskild motion 
av Jörgen Andersson 

Som ombud för pensionärerna i Falköpings lokalavdelning vill jag framföra följande synpunkter 

gällande förbundsstyrelsens förslag inför kommande kongress. 

De senaste fem åren har jag haft förmånen att vara ett av ombuden för pensionärerna i 

Falköpings lokalavdelning. Gruppen har kunnat erbjuda många aktiviteter och träffar till glädje 

för våra pensionärer och som tack vare stödet från Lärarförbundets lokala styrelse haft 

möjlighet att göra detta till ekonomiskt fördelaktiga villkor. Vad som har varit glädjande har 

varit vår gemensamma grund i läraryrket och att det finns en yrkesstolthet och ett intresse av 

yrkets utveckling även om det gått ett antal år sedan man själv utövade yrket. 

Redan i förra kongressen togs beslut angående pensionärernas ställning i förbundet vilket vi 

varit kritiska till. Nu föreslås ytterligare förslag som försvagar pensionärernas ställning. 

I förbundsstyrelsens förslag till budget finns pensionärerna kvar som betalande medlemmar 

men tilldelningen av medel till lokalavdelningarna förändras så att den höjs för yrkesaktiva, 

sänks för studerande och tas helt bort för pensionärer vilket är minst sagt förvånande och syftet 

är svårbegripligt. Pensionärerna är nettobetalare till Lärarförbundet och även om anslaget 

halveras skulle pensionärerna fortfarande betala mer än vad de belastar lokalavdelningarna. 

Under de många år som jag var ordförande i Lärarförbundets lokalavdelning i Falköping 

uppskattade jag våra pensionärer och upplevde det som något positivt att kunna ha dem 

representerade i styrelsen. Att efter yrkeskarriären finnas kvar, vara mån om att kunna ge något 

tillbaka även om uppgifterna växlar. Många har varit medlemmar under ett halvt sekel och det 

kändes bra att de även som pensionärer bidrog till en aktiv lokalavdelning såväl genom 

personlig närvaro som att de bidrog genom anslag till lokalavdelningen. Det förslag som 

förbundsstyrelsen nu lägger ger en tydlig signal om att pensionärer är en ointressant grupp för 

lokalavdelningarna. Om lokalavdelningarna vill stödja en verksamhet för pensionärer är det upp 

till lokalavdelningarna men för förbundsstyrelsen och Lärarförbundet centralt finns inte detta 

intresse. Därför vill jag bestämt avvisa detta förslag som jag anser vara diskriminerande för en 

medlemsgrupp i förbundet. Det vore oklokt att låta en stor grupp vars medlemsskap och 

medlemsavgift man tacksamt tar emot men inte längre stödja någon form av deras 

verksamheter. Vilken anledning finns det då att stå kvar som medlem? 

Jag/vi yrkar 

• att förbundsstyrelsens förslag ändras så att även pensionärerna tilldelas medel till 
lokalavdelningarna. 
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Motion 48, Ändra inte i anslaget till avdelningarna för studeranderekryteringen 

Enskild motion 
av Solweig Sigvardsson 

Solweig Sigvardsson ser positivt på förbundsstyrelsens förslag att underlätta för Lärarförbundet 

Student att kunna fånga upp studentengagemang på lärarutbildningsorterna. Däremot har 

Solweig Sigvardsson Malmö farhågor kring förbundsstyrelsens förslag om förändringar av 

avdelningsanslaget och att ansvaret för arbetet med att understödja, kanalisera och fånga upp 

studentengagemang på lärarutbildningsorterna ska delas mellan Lärarförbundet Student och 

avdelningarna, om det skulle innebära att avdelningarna endast ska ansvara för rekryteringen 

av studentmedlemmar vid uppstarten och överlåta resten av ansvaret till Lärarförbundet 

student. 

Malmö lokalavdelning har, i nuläget många studentmedlemmar, mycket beroende på att vi har 

prioriterat närvaron av studentinformatörer på Malmö högskola, vilket varit uppskattat av 

lärarstudenterna. Däremot har Lärarförbundet student haft svårare att rekrytera lärarstudenter 

att engagera sig till fackliga uppdrag. Jag är oroad över att vi kommer att tappa medlemmar om 

vår närvaro på högskolan avtar samtidigt som Lärarnas riksförbund har utökat sin närvaro. 

Jag/vi yrkar 

• att anslaget till avdelningarna för studeranderekrytering inte förändras 

 

 

Motion 76, Medlemsintäkter ska även i fortsättningen användas till internationellt 
arbete 

av Göteborg 

Halmstad 

Kungälv 

Ängelholm 

Lärarförbundet har sedan kongressen 1993 använt 1,5% av medlemsintäkterna till 

internationellt arbete. Det är viktigt att Lärarförbundet även i fortsättningen avsätter medel till 

det internationella arbetet av flera skäl. I det internationella arbetet visar vi solidaritet och kan 

ge kollegor i andra delar av världen vårt stöd. Om vi inte bibehåller eller ökar vårt ekonomiska 

engagemang i internationellt arbete blir vi inte trovärdiga när vi ställer oss bakom 

världslärardag och global action week. Att minska vårt internationella engagemang skulle 

dessutom vara avrekryterande.  

Jag/vi yrkar 

• att Lärarförbundet fortsätter sitt internationella engagemang 

• att Lärarförbundet behåller sitt ekonomiska bidrag till internationellt arbete med 1,5%  
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Motion 109, Anslag 

av Kristianstad 

Täby 

Avesta 

Huddinge 

Älmhult 

Vallentuna 

Kalmar 

Eslöv 

Karlstad 

Bromölla 

Västervik 

Kävlinge 

Under lång tid tillbaka har avdelningarna fått anslag i form av grundanslag, en viss summa per 

medlem och ett studerandeanslag. Med dessa medel har kassören tillsammans med styrelsen 

haft stor frihet under ansvar att bestämma vad anslaget ska användas till. En övervägande del 

har gått till medlemsverksamhet och rekrytering, allt enligt verksamhetsplanen. 

Eftersom ca. en tredjedel av våra medlemmar är studenter kommer vi med det nya 

remissförslaget att få ca. 110000:- eller 15% mindre i anslag. 

Det blir ett stort merarbete för kassören att under året ansöka om extra medel samt redovisa 

dessa pengar till Förbundsstyrelsen. 

Jag/vi yrkar 

• att ytterligare genomlysa konsekvenserna av denna remiss och vänta med  

• beslut i frågan tills nästa kongress 2022.  
 

 

Motion 115, Minskade anslag studerandemedlemmar 

av Karlstad 

Lokalavdelningen i Karlstad anser att studerandemedlemmar ska ses som fullvärdiga 

medlemmar och på så sätt inkluderas i lokalavdelningens arbete i enighet med 

verksamhetsmålen. På så sätt blir en riktad verksamhet mot studerandemedlemmar en 

självklarhet i ett rekryterande syfte så att Lärarförbundet blir studenternas självklara val när de 

övergår från studerande till yrkesverksam i sitt medlemsskap.  

Skulle resurserna begränsas skulle verksamheten riktad mot studenterna minskas. För 

Karlstads studenter skulle förslaget på 100 kr per studerandemedlem, istället för 192 kr, 

innebära begränsad stöttning från lokalavdelningen i arbetet tillsammans med studenterna. 

Idag finns Lärarförbundet på studenternas arbetsplats, universitetet, en gång i veckan. Förslaget 

på minskade anslag skulle drastiskt försämra arbetet mot lärarstudenterna. Lärarförbundet 

students nationella studerandekommitté bör få riktade pengar till sin verksamhet utan att 

behöva ta anslag från de lokala avdelningarna. 
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Jag/vi yrkar 

• att anslaget för studerandemedlemmar förblir oförändrad.  

• att mer resurser istället tilldelas lokalavdelningar med lärosäten för att säkerställa att 
Lärarförbundets studenter självklart väljer Lärarförbundet som yrkesverksam.  

• att lärarförbundet skjuter till de anslag som Lärarförbundet students nationella 
studerandekommitté behöver för att kunna bedriva sitt centrala arbete för 
lärarförbundet student. 

 

 

Motion 131, Motion  Minskat anslag internationellt arbete Utökat anslag 
lokalavdelningarna  

av Kävlinge 

Bromölla 

Bakgrund 

Lärarförbundets verksamhet bygger till stora delar på att vi har ett högt antal medlemmar som 

betala medlemsavgift som kan användas för att bedriva verksamhet. Med svikande antal 

medlemmar och svårt att bli fler när det råder lärarbrist, blir det ekonomiska utrymmet 

begränsat. Lärarförbundet behöver därför se över sina utgifter. Vi som tillhör mindre 

lokalavdelningar ute i landet föredrar då att vi ser till att vårt nationella arbete först och främst 

blir genomförbart och går att finansiera som idag eller kanske t o m med utökas, genom att vi 

omfördelar kostnader för internationellt arbete till lokalt. 

Jag/vi yrkar 

• att det i budgeten omfördelas pengar från internationellt arbete till lokalavdelningarnas 
arbete, genom att anslaget för internationellt arbete sänks från dagens 1,5% till 1%.  

 

 

Motion 150, Anslag till pensionärsmedlemmar 

av Södertälje 

Botkyrka 

Älmhult 

Vellinge 

Kungsbacka 

Borås 

Ovanåker 

Halmstad 

Under lång tid tillbaka har avdelningarna fått anslag i form av grundanslag, en viss summa per 

aktiv medlem, studerande respektive pensionärer. Med dessa medel har kassören tillsammans 

med styrelsen haft stor frihet under ansvar att bestämma vad anslaget ska användas till. En 

övervägande del har gått till medlemsverksamhet och rekrytering, allt enligt 

verksamhetsplanen. 

Eftersom vi har förhållandevis många pensionärer och en aktiv och populär veteranverksamhet 

skulle förslaget medföra att vi måste betala den verksamheten med aktiva medlemmars anslag 

eller lägga ner verksamheten. Många av våra pensionärsmedlemmar är fortfarande delvis kvar i 

tjänst (timvik). Många pensionärer har dessutom sina försäkringar i Lärarförsäkringar och kan 
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vi inte erbjuda någon verksamhet för dem, betalar de 45kr extra per månad bara för att kunna 

behålla sina försäkringar. 

Jag/vi yrkar 

• att pensionärsmedlemmar även i fortsättningen ska generera medel till 
lokalavdelningarna.  

 

 

Motion 151, Anslag till viss fristående verksamhet 

av Södertälje 

Vallentuna 

Värmdö 

Vissa delar av den fristående verksamheten kommer enligt FS:s förslag finnas kvar i 

lokalavdelningen, men samtliga anslag för fristående verksamhet försvinner. Våra medlemmar, i 

Svenska kyrkan, folkhögskolorna och de som är statligt anställda, blir vi därför tvungna att 

hantera enbart på helt ideell basis och på kvällstid. Avdelningens möjligheter att behålla och 

rekrytera medlemmar försämras och styrelsens arbetsbörda ökar. Det blir också svårare att 

behålla och rekrytera styrelseledamöter som går med på att åta sig ett utökat uppdrag som 

måste ske utanför arbetstid. 

Jag/vi yrkar 

• att lokalavdelningarna fortsättningsvis erhåller medel för dessa medlemsgrupper. 

 

 

Motion 211, Uteblivet anslag för pensionärer 

av Karlstad 

Botkyrka 

I Förbundsstyrelsens nya förslag till budget kan man läsa följande: ” För att nå målet föreslår 

förbundsstyrelsen att avdelningsanslagen styrs mot att premiera yrkesaktiva medlemmar och 

studerandemedlemmar före pensionärsmedlemmar. Det är bland yrkesaktiva och studenter vi 

måste öka och därför bör anslagssystemet stimulera detta.” 

Man kan också på lärarförbundets hemsida läsa följande riktat till pensionärer: ”Genom att 

behålla ditt medlemskap i förbundet kan du också behålla kontakten med arbetskamrater och 

med ditt yrke. Ett enkelt sätt att följa läraryrkets utveckling.” 

De anslag som idag utgår till lokalavdelningar, riktat mot pensionärer, är en förutsättning för att 

se till att pensionärer ska kunna behålla kontakten med yrkeslivet även efter avslutat 

anställning. Men det är inte bara med yrkesverksamma kollegor som den här kontakten är 

viktig. Även med f.d. kollegor, numera pensionerade, behöver man också behålla kontakt. Till 

detta behövs mötesplatser, både via tidningar och virtuella, men också fysiska möten. För att 

lokalavdelningen ska kunna ordna sådana behövs ekonomi för dem. 

Jag/vi yrkar 

• att anslaget för pensionärer kvarstår oförändrat och förblir som föregående 
kongressperiod 192 kronor/pensionär. Våra pensionerade medlemmar är viktiga för oss 
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då de bidrar med erfarenhet och engagemang och ofta deltar i lokalavdelningens 
aktiviteter. 

 

 

Motion 246, Från Mål till lokalverksamhet 

av Mörbylånga 

Vimmerby 

Västervik 

Utbildningen från mål till lokal verksamhet är en bra utbildning som Lärarförbundet anordnar. 

På utbildningen får man tid med arbetet i den egna styrelsen med bland annat fokus på 

verksamhetsplanen för året. Man får också möjlighet att träffa andra styrelser, vilket är 

värdefullt. Tyvärr är det nog så att en del styrelser väljer att prioritera bort dessa dagar på grund 

av ekonomin, vilket är synd. Är man en mindre avdelning så kan en stor del av budgeten för året 

gå till denna utbildning. En stor kostnad för avdelningarna är löneavdraget. Vi skulle därför vilja 

att man ser över om det går att lägga kostnaden centralt istället för som nu på avdelningarna för 

att alla avdelningsstyrelser ska ha möjlighet att prioritera denna utbildning.  

Jag/vi yrkar 

• att kostnaden för denna utbildning ska ses över och att den i fortsättningen betalas från 
centralt håll för att inte belasta avdelningarnas ekonomi så hårt. 

 

 

Motion 268, Medlemsanslag till avdelningarna 

av Skövde 

Ängelholm 

Botkyrka 

I förbundsstyrelsens förslag till budget finns seniorerna kvar som betalande medlemmar. 

Fördelning av medel till lokalavdelningarna förändras så att det höjs för yrkesaktiva men att det 

helt tas bort för seniorer är förvånande och svårbegripligt. Vi upplever det som positivt att man 

även efter yrkeskarriären finns kvar i lokalavdelningen. 

Det förslag som förbundsstyrelsen lägger ger en tydlig signal om att seniorerna är en ointressant 

grupp. Signaler från våra seniorer om man väljer den föreslagna linjen är att man överväger 

nyttan av ett medlemsskap i förbundet. 

Jag/vi yrkar 

• att bidraget till avdelningarna för seniorerna blir kvar i nuvarande storlek eller 
åtminstone i någon form 

 

 

Motion 270, Avgiftsklasser 

av Stockholm 

Lärarförbundet Stockholm ser positivt på att det införs nya avgiftsklasser. Vi är dock måna om 

att kunna behålla samtliga medlemmar och ser därför behov av en ytterligare differentiering. Vi 

anser att de som har det tuffast, de arbetslösa, sjukskrivna, föräldralediga och de tjänstlediga 

utan inkomst, bör ha en ändå lägre medlemsavgift. 
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Jag/vi yrkar 

• att en lägre tredje avgiftsklass för arbetslösa, sjukskrivna, föräldralediga och tjänstlediga 
utan inkomst införs. 

 

 

Motion 277, Medlemsanslag för "Medlem under avtal utan facklig tid" 

av Stockholm 

Kommunalt anställda medlemmar garanteras resurser för fackligt stöd och facklig service, fyra 

timmar per medlem och år, genom ett centralt tecknat avtal; AFF 76/LAFF 76. Detta är den 

viktigaste förutsättningen för att våra lokalavdelningar ska kunna existera och arbeta. Att detta 

däremot saknas i majoriteten av centralt tecknade avtal för privatanställda lärare är den enskilt 

viktigaste faktorn för att det finns olika problem med att organisera förbundets verksamhet så 

att privatanställda medlemmar får samma service och stöd som kommunalt anställda 

medlemmar. Det enda undantaget är hittills cirkelledaravtalet där så mycket som fem timmar 

facklig tid finns per medlem och år. 

Förutom den avtalade fackliga tiden utgår också ett medlemsanslag baserat på medlemsantalet i 

avdelningen. Jämfört med de resurser som skapas genom centralt avtalad facklig tid är dock 

medlemsanslaget (både det befintliga och det av FS föreslagna) nu helt otillräckligt för att 

ensamt ge tillräckliga resurser för att ha en fungerande verksamhet i en avdelning (eller 

motsvarande) där medlemmarnas organisation inte är garanterad facklig tid genom ett centralt 

avtal. För att möjliggöra likvärdigt stöd och likvärdig service för alla medlemmar fram till att 

bättre centrala avtal tecknats med alla arbetsgivarorganisationer, bör därför medlemsanslaget 

ökas för medlemmar i verksamhet som arbetar under ett kollektivavtal där inte tid till fackliga 

förtroendemän ännu är framförhandlat. 

Jag/vi yrkar 

• att det i en period fram till att adekvata kollektivavtal på hela det privata området 
förhandlats fram, inrättas en ny kategori medlemsanslag: "Medlem under avtal utan 
facklig tid".  

• att detta ska vara ett högre anslag än det för medlemmar under avtal med facklig tid, för 
att kompensera att centralt avtalad facklig tid ännu saknas. 

• att den del av vår organisation som får ansvaret för medlemmen får samma resurser 
som om medlemmens centrala avtal redan hade fyra timmar facklig tid per medlem och 
år.  

 

 

Motion 290, Heltidsarvoderad ordförande   

av Lärarförbundet student 

Lärarförbundet Student består av över 30 000 medlemmar. I dag är de studerandemedlemmar 

men i morgon är de framtidens yrkesverksamma medlemmar.  Därför är det av största vikt att 

de ser värdet av att vara med i och att lägga sitt engagemang i Lärarförbundet och 

Lärarförbundet Student.   

Organisationen har utvecklats under lång tid och det har under några år tillbaka rått en svår 

arbetssituation för den person som får uppdraget att bli ordförande för organisationen. Studier 

på de flesta traditionella lärarutbildningar ger inte möjlighet att vara deltidsledig för fackligt 

arbete eller liknande. I stället hamnar personen i en svår balansgång där heltidsstudier ska 

kombineras med ett uppdrag som förbundsstyrelseledamot, ledare för en nationell organisation 
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och rollen som trovärdig ledare av en viktig sakpolitisk agenda. Detta har gång efter annan lett 

till ekonomiska svårigheter och psykisk ohälsa för den person som får förtroende att anta 

uppdraget. Detta blir i sin tur en belastning för organisationen som inte kan dra nytta av sin 

ordförande i den utsträckning som önskas.   

Om Lärarförbundet menar allvar med att ha en studentverksamhet måste förutsättningarna för 

föreningens förtroendevalda tas på allvar. Vi ser därför ett behov av att Lärarförbundet 

inspireras av andra studentorganisationer och ser värdet av att "köpa loss" en student under 

dennes år som förtroendevald. Detta för att studenten inte ska lida ekonomisk skada av att åta 

sig ett förtroendeuppdrag.   

Om Lärarförbundet väljer att ge Lärarförbundet Student denna möjlighet skulle det leda till en 

starkare studentorganisation som kan erbjuda ett större medlemsvärde och en bredare 

engagemangsplattform, en stadigare ledning på nationell nivå och en tydligare närvaro i den 

nationella debatten om lärarutbildning. Detta är något vi ser skulle gynna Lärarförbundet i sin 

helhet på lång sikt.   

Tillsammans bygger vi framtidens Lärarförbund. I det bygget vill också framtidens lärare ha en 

plats.  

Jag/vi yrkar 

• att Lärarförbundet möjliggör heltidsarvodering en heltidsarvodering inom styrelsen för 
Lärarförbundet Student. 
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Lärarförbundets organisation och verksamhet 

Förtroendemannaorganisation 
 

Förbundsstyrelsens yttrande över motionerna 13, 15, 16, 18, 46, 98, 108, 110, 129, 
154, 172, 198, 217, 221, 247, 255, 258, 261, 278, 279 

Detta yttrande innehåller svar på motioner kring förtroendemannaorganisationen, t.ex. frågor 

om samgående, avdelningars uppdrag, förtroendevaldas förutsättningar och utbildning, etc. 

 

Samgående  

Förbundsstyrelsen instämmer i motionens intentioner som ligger helt i linje med det beslut 

kongressen tog 2014 och det har alltid varit Lärarförbundets ambition att ena alla lärare och 

skolledare i en organisation. Själva Lärarförbundet är ett resultat av samma vilja eftersom 

förbundet är ett resultat av ett framgångsrikt samgående mellan två förbund.  

Vår historiska strävan att genom ett stegvist närmande och sammanslutningar med andra 

organisationer har hittills inte burit frukt. Det betyder inte att vi idag har bytt uppfattning – vi 

har bara tvingats utveckla vår strategi. Kan vi inte samla lärare från olika förbund i en ny 

organisation får vi istället organisera alla lärare i Lärarförbundet. Därför är strategin att bygga 

vår position bland lärarna så stark så att vi når målet om en organisation den vägen.  

Motion 221 är besvarad.  

 

Avdelningars och kansliets uppdrag   

En motion handlar om avdelningarnas uppdrag. Sedan 2015 finns det 

förbundsstyrelsebeslutade dokumentet Förtroendevald i avdelningsstyrelser och på 

arbetsplatser. I detta dokument beskriver förbundsstyrelsen avdelningarnas uppdrag utifrån 

stadgar och styrdokument, och betonar att förutsättningarna ser olika ut i olika avdelningar och 

att stödet och insatserna därför måste anpassas. Utifrån detta dokument arbetar kansliet för att 

stötta avdelningarna utifrån de skiftande förutsättningarna. Förbundsstyrelsens ambition är att 

detta arbete ska fortsätta under kommande kongressperiod. Ett reviderat dokument som klargör 

avdelningarnas uppdrag kommer tas fram utifrån kongressens beslut.  

En motion vill klargöra gränsdragning mellan avdelningar och kansli. Förbundsstyrelsens 

utgångspunkt är att förtroendevalda och tjänstemän har olika roller i arbetet mot de 

gemensamma målen. Det är i flera avseenden viktigt att hålla isär rollerna, men knivskarpa 

gränser är svåra att dra. För att samarbetet ska fungera väl behövs förståelse och respekt för de 

olika rollerna. Förbundsstyrelsen vill också betona att alla tjänstemän arbetar på uppdrag av 

förbundsstyrelsen i enlighet med kongressens och förbundsstyrelsens beslut.   

Motion 198 och 279 är besvarade.  

 

 



 

   15 [211] 

 
 

 
 

   

 

Förtroendevaldas löneutveckling  

I några motioner lyfts farhågor om att förtroendevalda missgynnas i löne- och karriärutveckling 

samt att detta bör uppmärksammas och diskuteras med arbetsgivarna. Förbundsstyrelsen har 

som utgångspunkt att man inte lämnar yrket när man åtar sig ett förtroendeuppdrag, utan att 

man då tar yrket på största allvar genom att engagera sig för dess utveckling. Att ett sådant 

engagemang skapar erfarenheter som är viktiga i den fortsatta karriären ser förbundsstyrelsen 

som självklart. Många arbetsgivare gör det också, men tyvärr inte alla.  

Riktningen inom Lärarförbundet – vilket kongressen fattat beslut om i verksamhetsinriktningen 

2015-2018 – är att förtroendevalda ska fortsätta vara yrkesverksamma, det vill säga kombinera 

förtroendeuppdrag med yrkesarbete. Syftet med detta är att förtroendevalda på bästa sätt ska 

kunna fånga upp och driva medlemmarnas frågor, både utifrån ett medlemsperspektiv och 

utifrån ett motpartsperspektiv. Det sistnämnda genom en ökad trovärdighet i dialogen med 

arbetsgivaren utifrån att den förtroendevalde har kvar en fot i professionen, vilket troligtvis 

också påverkar i samband med lönesättning.  

Trots denna övergripande riktning inom förbundet ska den som är förtroendevald på heltid 

självklart inte missgynnas i sin löneutveckling. När det gäller bedömning av en 

heltidsförtroendevalds arbete är förbundsstyrelsens grundinställning att de ska bedömas som 

om de hade utfört sin ordinarie tjänst.  

I motionerna uttrycks en oro för att förtroendevalda halkat efter i sin löneutveckling. Detta har 

analyserats vid flera tillfällen – bland annat efter lärarlönelyftet – och statistiken visar, på 

nationell nivå, att så inte är fallet. Det kan så klart finnas negativa exempel lokalt, men generellt 

finns inget skäl till oro. Eventuella missförhållanden på lokal nivå måste synliggöras genom 

lokala överläggningar och, i förekommande fall, genom förhandlingar.  

Motion 13, 18, 255 och 172 är besvarade.  

 

Facklig tid  

I två motioner adresseras den fackliga tiden. I en föreslås förbundsstyrelsen verka för att öka 

den fackliga tiden och i den andra betonas vikten av avtal inom det privata området som 

garanterar samma tid som inom det kommunala. Förbundsstyrelsen delar intentionen i 

motionerna och anser att det är av stor vikt att Lärarförbundets företrädare ges möjlighet att 

utföra det fackliga arbetet, vilket också regleras i förtroendemannalagen, samt i förekommande 

fall i kollektivavtal. Framför allt anser förbundsstyrelsen att vi måste verka för att skapa goda 

förutsättningar för att förtroendevalda på arbetsplatserna ska ha möjlighet att fullgöra sina 

uppdrag.  

Avtalet AFF 76/LAFF 76 inom kommunal sektor är ett generellt avtal som garanterar fyra 

timmar facklig tid per medlem och år. Detta är ett över fyrtio år gammalt avtal som säkerligen 

inte skulle vara lika generöst om det tecknades idag. Tendensen de senaste åren är snarare att 

fler kommuner blir mycket striktare med hur tiden används och delvis också ifrågasätter 

tidsomfånget. Med denna bakgrund tror inte förbundsstyrelsen att det är en framkomlig väg att 

förmå arbetsgivaren att teckna nationellt avtal om att utöka den fackliga tiden. 

Förbundsstyrelsen tror att en bättre väg framåt är att föra diskussioner lokalt utifrån vilka behov 

som finns. På så sätt kan tiden utökas generellt eller tillfälligt utifrån behov. Att utgå från de 
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förutsättningar som råder inom respektive huvudman tror förbundsstyrelsen är en 

framgångsfaktor, inklusive att eventuella problem synliggörs genom lokala överläggningar och i 

förekommande fall förhandlingar.  

När det gäller den fristående verksamheten finns skrivningar i vissa avtal om att möjliggöra det 

fackliga arbetet. Dock sällan på samma sätt som inom den kommunala verksamheten. 

Förbundsstyrelsen ser att det ofta finns en förståelse hos arbetsgivarna för att möjliggöra det 

fackliga arbetet, men att arbetsgivarna då har fokus på att tiden ska tillfalla anställda inom 

verksamheten. Förbundsstyrelsen tror att utsikterna är små att teckna generella avtal med de 

fristående arbetsgivarna, framförallt eftersom vi idag främst är organiserade utifrån den 

kommunala strukturen. Få fristående arbetsgivare vill teckna avtal med tid som skulle tillfalla 

anställda hos andra arbetsgivare. Detta är en av anledningarna till att förbundsstyrelsen föreslår 

en förändring av organiseringen i fristående verksamhet. Om vi kan få till stånd ett arbetsplats- 

och arbetsgivarnära fackligt arbete med förtroendevalda inom verksamheten ökar möjligheterna 

markant att förmå arbetsgivaren att följa de avtal som finns och bidra med tid för arbetet.   

Motion 108 och 278 är besvarade.  

 

Utbildningsfrågor  

I fem motioner lyfts kassörernas uppdrag och ansvar för ekonomisk redovisning. Motionärerna 

yrkar på olika sätt om hur stödet för kassörer kan utvecklas så att de dels kan utföra sitt uppdrag 

och att dels minska den tid som läggs på uppdraget. Som ny kassör finns det en webbutbildning 

som kompletteras med lärarledd utbildningsdag. Fortlöpande kompetensutveckling för kassörer 

ges genom årliga konferenser som genomförs regionalt. Materialet i webbutbildningen kan med 

fördel användas som referensmaterial i det fortlöpande arbetet. Det finns en funktion på 

hemsidan där kassörerna kan ställa enskilda frågor och få svar inom 24 timmar. Till detta stöd 

finns även en resursperson inom kansliets avdelning Medlem och Förtroendevald som arbetar 

aktivt med att stödja avdelningar i bland annat bokföring.   

Lärarförbundets kansli har under våren 2018 påbörjat ett arbete med att dels se hur man kan 

stödja avdelningarna genom guider i bokföringssystemet My Business samt erbjuda avdelningar 

möjlighet att anlita stöd i bokföring och redovisning. Tjänsten kommer att upphandlas centralt 

och bekostas av avdelningarna. Detta arbete ska vara klart så att man kan nyttja det vid 

ingången av 2019. En kassör måste alltid finnas i en avdelning oavsett om bokföringen utförs i 

avdelningen eller externt. En del av uppdraget är att hålla styrelsen uppdaterad om det 

ekonomiska utfallet och om att man följer den planerade budgeten.  

En motion tar upp förutsättningarna för att vara kursledare i Lärarförbundet vad gäller 

ersättning för förberedelser och efterarbete. Enligt de centrala riktlinjerna för kursledare 

ersätter Lärarförbundet kursledarnas förlorande arbetsinkomst vid utbildningstillfället. Utöver 

denna ersättning utbetalas ett kursledararvode som är tänkt att täcka kursledarnas för- och 

efterarbete med kursplanering. För att betona kursledarnas viktiga arbete höjdes 2018 

kursledararvodet till 1500 kr/utbildningsdag (även halvdag). Visst ideellt arbete ingår också i 

kursledaruppdraget. 

I en motion om resor för förtroendevalda framhålls att resor ska ske med billigaste alternativet. 

I riktlinjerna för resor uttrycks tydligt att resorna till och från utbildningen skall vara 

kostnadseffektiva och att vi helst bör använda kollektivtrafik. Generellt gäller att välja det 
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resealternativ som är billigast utifrån valt transportmedel. Riktlinjerna tar sin utgångspunkt i 

Lärarförbundet klimat- och miljöpolicy.  

 

En motion handlar om minskat resande vid utbildningsinsatser och konferenser. I planeringen 

av utbildningar utgår förbundet från de didaktiska grundfrågorna vad, varför och hur en 

utbildning ska genomföras. Detta innebär att vissa utbildningar har metoder som fungerar i 

digital form medan visst utbildningsinnehåll måste genomföras genom fysiska träffar. 

Lärarförbundet strävar dock mot en ökad digitalisering i de fall det tjänar utbildningens mål och 

målgrupp.   

Motion 258, 15 (att-sats 1) och 129 (att-sats 1) tillgodoses.  

Motion 247 (att-sats 1, 4 och 5), 154, 261, 46 och 217 är besvarade. 

Motion 15 (att-sats 2), 129 (att-sats 2) och 247 (att-sats 2 och 3) tillgodoses ej. 

 

Organisationen kring Lärarförbundet Student  

Ett par motioner handlar om förbundsstyrelsens förslag och beslut kring Lärarförbundet 

Student. Utifrån ett medlemsförslag från styrelsen för Lärarförbundet Student, vilket hade sitt 

ursprung i ett beslut på Lärarstudentmötet 2016, beslutade förbundsstyrelsen i juni 2017 att 

utreda organisationen kring Lärarförbundet Student för att skapa möjligheter till ett utvecklat 

studentengagemang. Utredningen genomfördes under september och oktober 2017 och i 

samband med att utredningen startade kommunicerades uppdrag och syfte. Under 

utredningens gång besöktes flera lokalavdelningar där samtal fördes med bland andra 

studerandeinformatörer och studenter. Utredningen diskuterades även på en konferens för 

studerandeinformatörer i september 2017.  

När utredningsrapporten var klar presenterades den i organisationen med information om 

förbundsstyrelsens framåtsyftande diskussioner kring hur verksamheten skulle kunna utvecklas 

för ett utökat studentengagemang. Vid förbundsstyrelsemötet i december enades sedan 

förbundsstyrelsen om förslag inför kongressen för att utveckla Lärarförbundet Student samt ett 

antal beslut kring hur verksamheten ska utvecklas. Besluten hade sin utgångspunkt i det som 

lyftes i rapporten, även om alla idéer i rapporten inte anammades. Besluten kommunicerades i 

januari 2018. 

Besluten innebär i korthet att Lärarförbundet Student får ett tydligare uppdrag och ska ges 

bättre förutsättningar för att fånga in engagemang bland studenter. En viktig bakgrund till detta 

är förbundsstyrelsens åsikt om att det är studenterna själva som ska engagera och organisera sig 

för sina frågor. 

Avdelningarna har fortsatt ett ansvar för alla sina medlemmar, inklusive studenterna. 

Avdelningarnas arbete gentemot studenter blir dock delvis förändrat. Det kommer inriktas mot 

att stötta engagemang bland studenterna i avdelningen och samarbeta med Lärarförbundet 

Student. Flera delar av avdelningens nuvarande uppdrag kvarstår också. En av dessa är det 

operativa ansvaret för studeranderekryteringen. 

Under 2018 kommer förändringarna träda i kraft. Exakt hur rollfördelningen kommer se ut 

kommer utvecklas i dialog mellan Lärarförbundet Students styrelse, avdelningarna och kansliet.  
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Motion 16 och 110 är besvarade.  

 

Kretsar  

En motion föreslår en namnändring på en krets, vilket förbundsstyrelsen ställer sig bakom.  

Motion 98 tillgodoses.  

 

Motion 13, Bevaka fackligt förtroendevaldas löneutveckling. 

Enskild motion 
av Robert Christensen 

Som förtroendevald ska du förhålla dig till den gemensamma etik som gäller alla i förbundet. Vi 

ska bland annat inte sko oss själva – men samtidigt märks det att många förtroendevalda, tyvärr 

halkar efter i löneutvecklingen. Detta vill jag med denna motion belysa och vill att kongressen 

uppdrar till förbundsstyrelsen att bevaka frågan. 

Få saker är så fint som att vara facklig förtroendeman, oavsett om det är som lokalt ombud, 

skyddsombud eller arbetsplatsombud. Det är väl ändå höjden av demokrati – att kunna föra de 

anställdas talan på sin arbetsplats. 

Som ombud ska vi förhålla oss till etiska och moraliska principer, och likt vårt övriga värv som 

lärare hålla oss professionella. Vi ska inte sko oss själva och dra fördelar av denna position. 

Många gånger kan vårt intresse och engagemang göra oss väl insatta i arbetet kring våra 

arbetsplatser, och även om arbetsgivare kan bli nog så irriterade över att förändringar behöver 

förankras och konsekvensbeskrivas. Det borde vara en tillgång för arbetsgivaren att ha sådana 

extra par ögon på verksamheten – men ändå är det inte alltid på det sättet. 

Det finns förtroendevalda som halkar efter i löneutvecklingen. Något som inte minst märks av 

när det börjar bli dags för pension. Det finns även förtroendevalda som halkar efter vid 

lönesamtal, med förevändningen att: ”Du är ju tjänstledig X% för ditt fackliga arbete, och jag 

kan därför inte höja din lön då du inte tillför verksamheten något under den tiden. 

Jag vill i denna motion inte förändra något och kräva något mer än att frågan övervakas av 

förbundsstyrelsen och diskuteras mot våra motparter. Det vore djupt olyckligt om vi som 

förbund får svårt att få medlemmar att engagera sig som ombud, då de riskerar att halka efter i 

lön. Tillika skulle det påverka våra arbetsplatser på ett negativt sätt. 

Jag/vi yrkar 

• att kongressen uppdrar till förbundsstyrelsen att övervaka förtroendevaldas 
löneutveckling. 

• att kongressen uppdrar till förbundsstyrelsen att föra aktiva samtal med 
arbetsgivarorganisationer som man tecknar kollektivavtal med, om förutsättningarna 
för fackliga förtroendemän. 
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Motion 15, Lyft ekonomibördan från lokalavdelningarna 

av Gällivare 

Uddevalla 

Lysekil 

Små och mellanstora lokalavdelningar har svårt att idag rekrytera nya förtroendevalda till det 

sedvanliga styrelsearbetet. De som vill engagera sig i fackliga frågor och arbeta medlemsnära 

ska ha rimliga förutsättningar att göra det och därför behöver man renodla även det fackliga 

arbetet. Kassörsuppdraget har hittills varit ett centralt uppdrag för att en lokalavdelning ska 

kunna fungera och alltför mycket fackligt engagemang går därför till spillo för att tillgodose 

förbundets krav på ekonomisk redovisning.  

Jag/vi yrkar 

• att förbundet inrättar en central, alternativt regional ekonomifunktion som handhar 
lokalavdelningarnas ekonomi och redovisning 

• att lokalavdelningarna inte behöver egna kassörer (i den form som krävs idag) 

 

 

Motion 16, Studerandeorganisationen- en demokratisk process?  

av Kalmar 

Motionsskrivarna är för en utveckling av organisationen kring Lärarförbundet Student, och 

anser att vägen dit handlar om kommunikation, och vi är framförallt för en tydlig demokratisk 

process kring hur förslag leder till beslut.  

Att utveckla organisationen kring Lärarförbundet Student är ett uppdrag som förbundsstyrelsen 

fick till sig förra våren. En utredning sattes till för att utveckla studentengagemanget. Enligt 

denna utredning har flera lokalavdelningar besökts och samtal ska ha förts med flera studenter 

och studerandeinformatörer. Utredningen diskuterades även vid 

studerandeinformatörskonferensen i september. Vid förbundsstyrelsemötet i december enades 

sedan förbundsstyrelsen om förslag inför kongressen för att utveckla Lärarförbundet Student 

samt ett antal beslut kring hur verksamheten ska utvecklas. Detta enligt förbundsstyrelsen.  

Denna process ifrågasätts. Vilka avdelningar och vilka LSK har blivit tillfrågade? Hur kan beslut 

tas utifrån enbart ett fåtal avdelningar? Hur ser det ut på de olika lärosätena? Hur många av 

landets lärosäten har varit delaktiga i processen? Vilka förslag till förändring har kommit ifrån 

de som arbetar i verksamheterna idag? Hur ser det egentligen ut på de olika lärosätena?  

I vår fackliga roll med arbetsgivare från staten, privata arbetsgivare och kommunen håller vi 

starkt på att förändringar ska föregås av samverkan/MBL och risk- och konsekvensbedömning. 

Orsaken till detta är att personalen ska förstå anledningen till förändringen och planera på bästa 

sätt mot målen.  

I FS`s beslut har man frångått detta förhållningssätt. 

Undertecknade har varken tagit del av muntlig eller skriftlig kommunikation kring vad vi anser 

om dessa förändringar inom studerandeverksamheten. Det vi gjort är att använda budget för 

verksamheten på bästa sätt och rapporterat in verksamhetsberättelser. 
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Vi har inga problem med att uppdragsgivaren leder och fördelar arbetet, det berörs vi av varje 

dag, men det föregås alltid av att vi får kännedom om varför, och kan lämna vår syn på saken.  

Studerandeinformatörer 

Rickard Wirdelöf,  Växjö 

Pernilla Fritz, Kalmar 

Henrik Tällberg, Jönköping 

Jag/vi yrkar 

• Att i förändring av organisation och uppdrag inom studerandeverksamheten ska alla 
studerandeinformatörer få tillräckliga möjligheter att komma med synpunkter om 
organisation och uppdrag. 

 

 

Motion 18, Förtroendevalda med facklig tid har tappat i löneutveckling 

Enskild motion 
av Rickard Wirdelöv 

Förtroendevalda med facklig tid har tappat i löneutveckling de senaste åren. De statliga 

reformerna, Förstelärarskap och Lärarlönelyftet har inte kommit till del för de förtroendevalda 

med facklig tid. Det handlar upp mot 9 000-10 000kr/ månad, beroende på hur huvudmannen 

fördelat de statliga pengarna till Lärarlönelyftet. Det finns också åsikter från huvudmannen att 

du undervisar bara 50 % eller 25 %, och då är det svårt att göra en bedömning. Det är absolut 

inte rekryterande till fackliga uppdrag om detta inte justeras. 

Jag/vi yrkar 

• att förbundsstyrelsen undersöker löneutvecklingen för förtroendevalda med facklig tid 
och vidtar lämpliga åtgärder för att justera löneutvecklingen nu och framåt. 
(Andra förbund gör en lösning för förtroendevalda med facklig tid i samband med 
lönerevisionen) 
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Motion 46, Resor för förtroendevalda 

av Falköping 

Säffle 

Essunga 

Kristianstad 

Avesta 

Mariestad 

AcadeMedia 

Lycksele 

Gotland 

Karlstad 

Ovanåker 

Bromölla 

Värmdö 

Ängelholm 

Stockholm 

Vid resor till olika av förbundets uppdrag på annan ort tex förbundsråd, avtalsdelegation är vi 

hänvisade till andra klass resor. Vi upplever att detta emellanåt är slöseri med medlemmarnas 

pengar då det kan vara billigare att åka första klass. Vi tycker att det vore bättre att det ska stå 

att man reser på det billigaste alternativet. 

Jag/vi yrkar 

• att förtroendevaldas resor ska ske med billigaste alternativet. 

 

 

Motion 98, Byte av namn på krets 

av Vårgårda 

Alingsås 

Kungälv 

Partille 

Ända sedan förändringen av kretsarnas gränser inom Västra Götalandsregionen har vår krets 

haft ett missvisande namn. Vår avdelning tillhör S V Götaland, som inom förbundet utläses 

sydvästra Götaland. Geografiskt sett består vår krets av avdelningarna i den södra delen av 

Västra Götaland, alltså S(mellanslag)V Götaland. Sydvästra Götaland pekar istället på ett 

område i södra Halland och västra Skåne, om man utgår från en karta över Götaland. Eftersom 

detta namn är missvisande bör det ändras. 

Jag/vi yrkar 

• att utläsningen av förkortningen S V Götaland ändras till Södra Västra Götaland. 
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Motion 108, Facklig tid 

av Kristianstad 

Täby 

Hässleholm 

Avesta 

Huddinge 

Höganäs 

Osby 

Södertälje 

Botkyrka 

Älmhult 

Vallentuna 

Skövde 

Landskrona 

Bromölla 

Värmdö 

Kalmar 

Falun 

Vimmerby 

Västervik 

Ängelholm 

Åstorp 

Kävlinge 

Det fackliga arbetet sker i allt större utsträckning ute i varje lokalavdelning och i vissa 

avseenden ute på varje arbetsplats. Detta är en följd av den decentralisering som tillämpas i 

stort sett i varje kommun. Besluten är tänkta att ligga långt ut i organisationen, så nära 

verksamheten som möjligt. 

Samverkansavtalen har fått en allt starkare ställning och dessa avtal finns i de flesta kommuner, 

vilket också innebär att det fackliga arbetet tar större tid i anspråk. Samverkan ska ske på den 

nivå där beslut fattas och detta innebär att ett stort antal fackliga ombud är berörda. Vårt eget 

avtal är också i flera frågor byggt på samverkan. Om samverkan inte bara ska vara en 

pappersprodukt utan få reell betydelse och reellt innehåll måste det skapas mer tid för detta 

arbete. Det måste finnas förutsättningar för förberedelse och efterarbete. 

Jag/vi yrkar 

• att förbundsstyrelsen får i uppdrag att verka för ett nytt avtal där lokalavdelningarnas 
fackliga tid för lokalt fackligt arbete avsevärt utökas  
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Motion 110, Utvecklat studentengagemang 

av Kristianstad 

Täby 

Avesta 

Umeå 

Huddinge 

Kalmar 

Eslöv 

Halmstad 

FS har gällande utvecklat studentengagemang tagit beslut utan förankring. 

Studerandeinformatörerna har inte blivit informerade innan det lades fram. Det har krävt 

mycket arbete för att upprätta relationer med studenterna för att få den fungerande verksamhet 

som idag finns på Högskolan. Många lärarstudenter vill ha möte med yrkesverksamma lärare. 

Med detta förslag kommer vi att ha högskolor som saknar studentombud. Det är också stor risk 

att studenterna inte har rätt kunskap om vad som händer när man blir yrkesverksam. 

Centralisering. 

Många frågetecken. 

Klarar studenterna av att svara på frågor om yrkeslivet? 

Hur får studenterna reda på alla frågor och svar som de inte kan besvara? 

Vad krävs för erfarenhet för att möta studenterna? 

Har studenterna den tid som behövs att lägga på denna uppgift samtidigt som de genomgår en 

utbildning? 

Studenternas frågor är viktiga i relation till de yrkesfrågor som kommer. 

Jag/vi yrkar 

• att förbundsstyrelsen får i uppdrag att bibehålla studeranderekryteringen som den är 
idag. 

 

 

Motion 129, Centralt eller regionalt ansvar för ekonomi för lokalavdelningar i 
Lärarförbundet 

av Kävlinge 

Skövde 

Små och mellanstora lokalavdelningar har ofta svårt att idag rekrytera nya förtroendevalda till 

det sedvanliga styrelsearbetet. De som vill engagera sig i fackliga frågor och arbeta medlemsnära 

ska ha rimliga förutsättningar att göra det och därför behöver man renodla även det fackliga 

arbetet. Kassörsuppdraget har hittills varit ett centralt uppdrag för att en lokalavdelning ska 

kunna fungera och alltför mycket fackligt engagemang går därför till spillo för att tillgodose 

förbundets krav på ekonomisk redovisning. 
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Vi behöver komma ifrån att ledamöter i styrelsen behöver använda värdefull tid till att göra 

bokslut. Detta behöver skötas centralt eller regionalt. Lokalavdelningarna ska bara behöva 

skanna in sina räkningar för avräkning/betalningar/utbetalningar. Inför nytt verksamhetsår 

behöver lokalavdelningens styrelse fortsatt göra en budget för avdelningens verksamhet under 

året.  

Jag/vi yrkar 

• att förbundsstyrelsen får i uppdrag att inrättar en central, alternativt regional 
ekonomifunktion som handhar lokalavdelningarnas ekonomi och redovisning 

• att lokalavdelningarna inte behöver egna kassörer (i den form som krävs idag) 

 

 

Motion 154, Kassörstöd för hantering av avdelningarnas ekonomi 

av AcadeMedia 

Halmstad 

Stockholm 

I dagsläget är kassörsuppdraget något som är mycket tidskrävande för avdelningens 

engagemang. Kassörsuppdraget anses från förbundet vara ett ideellt uppdrag. I många 

avdelningar är resurserna för kassören för små i relation till tiden för uppdraget. 

Om behov finns bör man kunna få stöd från förbundet att lämna över vissa delar, exempelvis 

bokslut/årsredovisning. 

1: Förbundet bör i sina anslag till avdelningarna öronmärka en mindre del för kassörsuppdraget. 

2: Förbundet bör ge ökat centralt stöd åt kassörer, tex telefonsupport, överlämning av 

exempelvis bokslut/årsredovisning. 

3: Förbundet bör ge kontinuerlig utbildning åt kassörer. 

Jag/vi yrkar 

• att förbundet i sina anslag till avdelningarna öronmärker en mindre del för 
kassörsuppdraget. 

• att förbundet ger ökat centralt stöd åt kassörer, t ex telefonsupport och överlämning av 
exempelvis bokslut/årsredovisning. 

• att förbundet ger kontinuerlig vidareutbildning åt kassörer. 
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Motion 172, Missgynnande av facklig förtroendeman med tidsuttag 

av Gävle 

Södertälje 

Kungsbacka 

Skövde 

Botkyrka 

Vindeln 

Värmdö 

Halmstad 

Ängelholm 

Som FFM:are med tidsuttag missgynnas man. 

Svårigheter uppstår när man ska ha uppdragsdialog, medarbetarsamtal eller lönesamtal. Vem 

ska man ha samtalet med om man till huvuddel arbetar som FFM:are. 

Framförallt missgynnas man vid lönerevisioner. Eftersom arbetsgivaren har svårigheter att 

bedöma arbetsinsatsen, får man ett generellt lönepåslag. Dessutom har man inte fått tagit del av 

lärarlönelyft. 

Med tanke på det komplexa och ansvarsfulla uppdrag en facklig förtroendeman har, yrkar vi på: 

Jag/vi yrkar 

• att förbundet arbetar för att fackliga förtroendemän med tidsuttag inte missgynnas i 
löneutvecklingen och att fackliga uppdrag kan ses som en karriärväg. 

 

 

Motion 198, Uppdrag till lokalavdelningar 

av Lycksele 

Halmstad 

Åsele 

Det finns många lokalavdelningar i Lärarförbundet. De ser väldigt olika ut. Avdelningarna har 

samma uppdrag enligt stadgarna men olika förutsättningar. 

Jag/vi yrkar 

• Att när uppdrag läggs på lokalavdelningarna ska de komma med god framförhållning 
och det ska säkerställas att resurser finns för genomförandet. 

 

 

Motion 217, Minskat resande vid utbildningsinsatser och konferenser 

av Vindeln 

Det är viktigt att få träffas fysiskt inom förbundet, men långa resor och lång restid gör att 

förtroendevalda ibland väljer att inte delta. Mycket tid går åt om man bor t ex långt norrut och 

de flesta utbildningar hålls i Stockholm. 
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Vi önskar att man i högre grad kan använda tekniken, t ex videokonferens. Man samlar 

deltagare på några ställen i Sverige och länkar samman dem. Funktionsutbildningar och en del 

konferenser kunde genomföras på detta sätt.  

Jag/vi yrkar 

• att Lärarförbundet i högre grad använder modern teknik, t ex videokonferens, för att 
minska långa restider vid olika funktionsutbildningar och konferenser. 

 

 

Motion 221, En samlad front 

av Mölndal 

Kalmar 

Kungälv 

Halmstad 

Hässleholm 

Två förbund försvagar lärares ställning och möjlighet till att driva igenom olika frågor. Att vara 

ett förbund som samlar alla lärare skulle ha en positiv påverkan. I ett förbund ser vi att 

hanteringen av de olika lärarkategorierna och deras specifika frågor skulle kunna behandlas av 

olika utskott. Exempel på detta är ett utskott för förskola, grundskola, gymnasieskola, 

universitet osv. 

Jag/vi yrkar 

• att Lärarförbundet verkar för ett förbund för Sveriges lärare. 

 

 

Motion 247, Kassörsuppdraget/bokföringssystem 

av Partille 

Lerum 

Alingsås 

Kalmar 

Halmstad 

Kungälv 

Stockholm 

Huddinge 

Mark 

Motion gällande kassörsuppdraget/bokföringssystem 

av Avdelning Partille  

Som nyvald kassör går man idag igenom en webbaserad utbildning och sedan enbart en 

lärarledd dag där man kortfattat går igenom bokföringsprogrammet. Detta är alldeles för få 

dagar och för lite stöd för den avancerade uppgift som läggs på avdelningarnas kassörer. En 

webbaserad utbildning kan aldrig ersätta de diskussioner kring Lärarförbundets politik och hur 

vi ska använda våra pengar rätt, men främst får vi alldeles för liten kunskap om 

kassörsuppdraget vilket leder till arbetsmiljöbekymmer för den enskilde kassören. 
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Idag lägger avdelningarnas kassörer oändligt mycket tid till kassörsuppgifter. Något som inte 

bör dränera den redan begränsade fackliga tid avdelningarna har till sitt förfogande. 

Avdelningarnas kassörer får inte fastna i konteringar, utan ska kunna använda sin fackliga tid 

till aktivt medlemsarbete. Då till och med kassörsutbildare stöter på patrull och upplever 

bokföringssystemet som krångligt, rörigt och tidskrävande så vill vi nu införa ett nytt 

bokföringssystem (idag använder vi oss av PWC, MyBusines) alternativt förbättra nuvarande till 

ett lätt, snabbt överblickbart bokföringssystem som synkroniserar/stödjer Lärarförbundets 

resultat- och balansrapport. 

I bokslutstider lägger kassörerna en stor del av sin fackliga tid på just detta uppdrag. För att 

underlätta och stödja så yrkar vi att varje regionkontor har en utbildad och sakkunnig person 

inom det aktuella bokföringssystemet. Detta för att underlätta kassörens arbete året om men 

speciellt i bokslutstider. 

Jag/vi yrkar 

• att Lärarförbundet upphandlar ett nytt, enklare bokföringsprogram för 
lokalavdelningarna, alternativt förenkla delar i nuvarande PWC, till exempel att PWC, 
MyBusines ska synka med Lärarförbundets resultat- och balansrapport  

• och kassörsutbildare för ett nytt, lättanvänt och träffsäkert bokföringsprogram. 

• att Lärarförbundet samverkar med lokalavdelningarnas kassörer och kassörsutbildare 
för ett nytt, lättanvänt och träffsäkert bokföringsprogram. 

• att kassörsutbildningen skall återgå till att omfatta 3 dagar. 

• att regionkontoren utbildar en sakkunnig person i det bokföringssystem som kommer 
att användas. 

• att man även i fortsättningen ser att det är av största vikt att kassörsuppdraget och dess 
funktioner finns kvar ute i avdelningarna.  

 

 

Motion 255, Fackliga förtroendemän 

av Skellefteå 

Umeå 

Kalmar 

Västervik 

Kungälv 

Halmstad 

Ängelholm 

Botkyrka 

Vännäs 

Vindeln 

Enligt förtroendemannalagen får facklig företrädare ej med anledning av sitt uppdrag ges 

försämrade anställningsvillkor. 

Förbundet måste mer aktivt arbeta för att fackligt förtroendevalda lärare inte missgynnas. I de 

lönesatsningar som genomförts, bland annat lärarlönelyftet, har fackliga företrädare med facklig 

tid på mer än halvtid helt exkluderats. 

Dessutom har det för lärare med fackligt uppdrag varit svårt att uppnå högsta nivåerna i 

lönekriterier utifrån att arbetstiden i varierande omfattning ägnas åt fackliga frågor, till exempel 
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förhandlingar, medlemsärenden och partsgemensamt arbete. Idag finns ett missgynnande av 

lärare med fackliga uppdrag. För att Lärarförbundet i fortsättningen ska kunna rekrytera 

förtroendemän och därigenom ha fungerande lokalt fackligt arbete måste Lärarförbundet driva 

frågan om att kraven i förtroendemannalagen följs. 

Jag/vi yrkar 

• att förbundet ska, med stöd i FML, mer aktivt arbeta för att fackligt förtroendevalda 
lärare inte missgynnas. 

 

 

Motion 258, Utveckla kassörsstöd för avdelningarna 

av Skellefteå 

Vindeln 

Kassörsuppdraget kräver tid, engagemang och en särskild kompetens. I många avdelningar är 

det svårt att hitta förtroendevalda som vill ta sig an uppdraget, hinner med utförandet och kan 

säkerställa att alla regler och tidsgränser följs. 

I dag är det även stor omsättning på förtroendevalda. Det medför att förbundet får lägga mycket 

tid och resurser på utbildning och stöd. 

Därför är vårt förslag att stora delar av kassörsuppdraget för avdelningarna ska kunna hanteras 

av regionkontoren/centrala kansliet. Vi tror att den tid man kan spara in på färre 

kassörsutbildningstillfällen och att stötta avdelningarna på plats kan ge bättre effekt om det 

hanteras på annat sätt. 

Jag/vi yrkar 

• Att förbundet utvecklar stödet för avdelningarna i kassörsuppdraget. 

 

 

Motion 261, Förbättra förutsättningarna för att vara kursledare inom 
Lärarförbundet 

av Örebro 

Förbättra förutsättningarna för att vara kursledare inom Lärarförbundet 

Kursplanering måste möjliggöras så att de ryms inom ordinarie arbetstid. I dag får man ett 

arvode och så får du göra arbetet på ”ledig” tid. För att göra det attraktivt att vara kursledare 

behöver vi säkerställa eventuella inkomstbortfall för planering. 

Jag/vi yrkar 

• att Lärarförbundet ersätter även förlorad arbetsinkomst vid förberedelser och 
efterarbete i samband med kurs. 
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Motion 278, Teckna centrala kollektivavtal på det privata området som garanterar 
facklig tid 

av Stockholm 

Kommunalt anställda medlemmar garanteras resurser för fackligt stöd och service, fyra timmar 

per medlem och år, genom ett centralt tecknat avtal; AFF 76/LAFF 76. Detta är den viktigaste 

förutsättningen för att våra lokalavdelningar ska kunna existera och arbeta. Att detta däremot 

saknas i majoriteten av centralt tecknade avtal för privatanställda lärare är den enskilt viktigaste 

faktorn för att det finns olika problem med att organisera förbundets verksamhet så att 

privatanställda medlemmar får samma service och stöd som kommunalt anställda medlemmar. 

Det enda undantaget är hittills cirkelledaravtalet där så mycket som fem timmar facklig tid finns 

per medlem och år. 

Jag/vi yrkar 

• att förbundet kraftfullt agerar för att teckna centrala kollektivavtal på hela det privata 
området i vilka arbetsgivarna bidrar med facklig tid på samma sätt som i kommunal 
sektor. 

 

 

Motion 279, Riktlinjer för anställda tjänstemän och förtroendevalda 

av Stockholm 

Utifrån det vi sett i vår organisation den senaste tiden råder det viss förvirring gällande rollerna 

för tjänstemän och förtroendevalda, vilket resulterar i att vi många gånger upplever att 

tjänstemän i förbundet har ”förtur” att initiera debatter och föra våra medlemmars talan. 

För att stärka de demokratiska processerna och för att de olika delarna i vår organisation ska 

fungera bättre ser Lärarförbundet Stockholm ett behov av att tydliggöra de olika roller vi har 

som förtroendevalda och som anställda tjänstemän. 

Jag/vi yrkar 

• att kongressen ger förbundsstyrelsen i uppdrag att ta fram riktlinjer gällande uppdraget 
och relationen mellan förtroendevalda och anställda tjänstemän 
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Demokrati 
 

Förbundsstyrelsens yttrande över motionerna 8, 36, 37, 47, 55, 75, 92, 93, 94, 96, 
102, 104, 106, 116, 134, 135, 136, 138, 140, 141, 155, 159, 176, 177, 178, 183, 184 
(att-sats 2), 196, 197, 201, 203, 204, 205, 206, 210, 218, 227, 230 (att-sats 2), 232, 
234, 236, 237, 239, 240, 248, 260, 273, 275, 289 

Inom detta yttrande besvaras de motioner som berör stadgar, de organ som nämns i stadgarna 

samt andra dialogarenor för förtroendevalda om medlemmar. 

Portalparagrafen och medlemskapsparagrafen 

Flera motioner handlar om förbundsstyrelsens förslag till förändringar i stadgan när det gäller 

portalparagrafen och paragrafen om rätten till medlemskap. Stadgeförändringsförslagen bildar 

en helhet tillsammans med de andra förslagen inför kongressen. Alla förbundsstyrelseförslag 

har sitt ursprung i det förändringsarbete – Lärarförbundet 2025 – som förbundsstyrelsen drivit 

och som diskuterats på flera dialogarenor under hela kongressperioden. En viktig del i detta 

förändringsarbete, vilket konstaterats flera gånger under processen, har varit behovet att 

förstärka och tydliggöra vår identitet – dels för att öka möjligheterna att nå våra mål och dels för 

att vi ska fortsätta vara en attraktiv organisation i framtiden. 

Professionsriktningen har varit den tydliga idémässiga riktningen i vårt förbund de senaste åren 

och den sammanfaller med professionsutvecklingssträvanden inom lärar- och skolledarkåren. 

Förbundsstyrelsen är övertygad om att identiteten som en stolt och stark profession är rätt väg 

framåt både för Lärarförbundet och för lärarna och skolledarna. Den stärkta 

professionsidentiteten är avgörande för att kunna höja statusen på yrket, värna kärnuppdraget, 

verka för alla barns och elevers rätt till utbildade lärare, men också för att Lärarförbundet ska 

fortsätta att vara attraktiv för lärare och skolledare i framtiden. 

I ett professionsförbund är det viktigt att definiera vilka som ingår i professionen. Det är ett 

naturligt steg i varje professions utveckling att göra denna gränsdragning. Det är vår tur att göra 

det nu. Genom att avgränsa vilka som i framtiden kan bli våra medlemmar visar vi tydligt vilka 

vi anser ingår i professionen. I tider av lärarbrist och stora skolutmaningar är det viktigare än 

någonsin att vi står upp för vad som krävs för att vara lärare eller skolledare – och dit hör att 

man har relevant utbildning, vilket är förbundsstyrelsens förslag för att definiera vilka som 

ingår i professionen. För att kongressen ska kunna fatta ett tydligt beslut om vilka som ska 

kunna bli medlemmar i framtiden finns ett kompletterande förslag från förbundsstyrelsen kring 

hur den föreslagna medlemskapsparagrafen ska tolkas i praktiken. 

Förbundsstyrelsens förslag om att bli ett professionsförbund innebär att vi kommer fortsätta ha 

fullt fokus på att tillvarata lärarnas och skolledarnas fackliga och professionella intressen, men i 

det arbetet kommer vi bli ytterligare stärkta av en tydlig professionsidentitet. För att flytta fram 

professionens positioner finns både fackliga och professionella verktyg. En stark profession 

använder de verktyg som lämpar sig bäst i olika situationer. Förbundsstyrelsen har ändrat sitt 

förslag till kongressen kring portalparagraf och att lyfter de fackliga intressena före de 

professionella, men menar att de båda är lika viktiga. 

En del i det identitetsmässiga förändringsarbetet har varit att mer kärnfullt beskriva vilka vi är 

och vad vi står för. För att åstadkomma detta har förbundsstyrelsen omarbetat beskrivningen av 

våra grundläggande värderingar. Det innebär inte att vi ändrar värderingar. Ambitionen har 
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varit att uttrycka dem mer kärnfullt samt att förtydliga och förstärka vissa delar. Förslaget finns 

beskrivet i förbundsstyrelsens förslag till vision, uppdrag, identitet och värderingar och är också 

tänkt att ersätta nuvarande stadgar. 

Den diskussion som skett – och fortfarande sker – inom organisationen sedan 

förbundsstyrelsen presenterade sina stadgeförändringsidéer under hösten 2017 är fullt 

tillräcklig för att beslutet på kongressen ska kunna ske på ett väl övervägt sätt med en tydlig bild 

av positiva och eventuella negativa konsekvenser. 

Motion 273 och 96 tillgodoses. 

Motion 102, 134, 155 och 104 är besvarade. 

Motion 135, 183, 47, 203, 159, 240 tillgodoses ej. 

 

Kombinera fackligt engagemang med yrkesarbete och dela på uppdragen 

Några motioner handlar om att ta bort förbundsstyrelsens förslag till icke tvingande skrivningar 

i avsnitten om val till avdelningsstyrelsen, förbundsstyrelsen och styrelsen för Lärarförbundet 

Skolledare kring hur länge en medlem bör kunna inneha ett uppdrag samt att man inte bör vara 

förtroendevald på heltid. 

Förbundsstyrelsen hävdar att det i ett professionsförbund är viktigt att fackliga företrädare 

behåller sin identitet i professionen och kan kombinera fackligt engagemang med yrkesarbetet. 

Det krävs för att kunna företräda professionen. Genom att fler förtroendevalda har en fot kvar i 

läraryrket skapas möjligheter för fler att engagera sig. Det är viktigt för att skapa mer kraft 

bakom våra frågor, men också för att minska sårbarheten och säkra kompetensförsörjningen på 

längre sikt. Därför föreslår förbundsstyrelsen icke tvingande skrivningar om att företrädare ej 

bör ta tjänstledigt på heltid. 

När det gäller den icke tvingande skrivningen om att en ledamot maximalt bör inneha samma 

post i tolv år föreslår inte förbundsstyrelsen detta för avdelningsstyrelser, men däremot för 

förbundsstyrelsen och Lärarförbundet Skolledare. Förbundsstyrelsen tror det är viktig att en 

sådan rekommendation förs in kring valen till de två nationella organen för att bidra till 

förnyelse och rotation. 

Förbundsstyrelsen har medvetet gjort alla dessa skrivningar icke tvingande för att de ska kunna 

fungera flexibel i hela organisationen och med hänsyn till de beslut som fattades på kongressen 

2014. 

Motion 210 (att-sats 2) är besvarad. 

Motion 36, 204 och 210 (att-sats 1) tillgodoses ej. 

 

Kongressens arbetsordning 

Några motioner handlar om kongressens arbetsordning och förslag kring hur kongressen ska 

genomföras. Demokrati och ökad delaktighet har varit en grundbult i hur arbetsordningen varit 
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upplagd på Lärarförbundets senaste kongresser. Förbundsstyrelsens ambition inför kongressen 

2018 är att ytterligare stärka demokratin och delaktigheten. Detta sker både före, under och 

efter kongressen. 

Processen innan kongressen har präglats av dialog och möjligheter att lämna synpunkter och 

förslag samt att tydliggöra olika ståndpunkter. För första gången presenterade 

förbundsstyrelsen remissförslag inom alla områden redan i januari 2018. Dessa förslag hade då 

redan diskuterats under hösten 2017. Våren 2018 efterfrågades synpunkter på remisserna för att 

förbundsstyrelsen skulle ha möjlighet att revidera och förbättra sina förslag. Alla dessa 

synpunkter publicerades på kongresswebben så att alla medlemmar kunde ta del av olika åsikter 

och ståndpunkter. Därutöver fanns möjlighet att inkomma med motioner, vilket skedde i en 

öppen process med möjlighet att ta del av och instämma i andras motioner. Alla dessa motioner 

finns publicerade för kongressombuden och besvarade med yttranden från förbundsstyrelsen. 

Lärarförbundet arbetar med en indirekt motionsprocess som innebär att motioner och 

yttranden presenteras för kongressen men behandlas inte direkt. Om ett kongressombud vill 

lyfta innehållet/förslaget i en motion gör man det genom ett yrkande. Det är dessa yrkanden 

som behandlas av kongressen. Alla kongressombud kan redan två månader innan öppnandet av 

kongressen lämna yrkanden och presentera sina åsikter i ett digitalt dialogforum. 

Under själva kongressen är syftet få en hög delaktighet från alla ombud där de frågor som är 

mest relevanta är de som i första hand diskuteras, att olika perspektiv och åsikter får vägas mot 

varandra samt att beslutsprocesserna är tydliga och transparanta. Förbundsstyrelsen föreslår en 

arbetsordning som bygger på den rådslagsmodell som använts under de senaste kongresserna. 

Erfarenheterna från denna modell är genomgående positiva när det gäller ombudens 

delaktighet. I rådslagsmodellen är dialogen mellan ombuden i centrum och under processen 

finns chans att fortsätta lämna yrkanden och ställa sig bakom andras yrkanden. 

Förbundsstyrelsen har utvecklat själva dialogmomentet så att det förbättras jämfört med 2014. 

Redaktionskommittéer valda av kongressombuden spelar också en viktig roll i processen för att 

behandla alla yrkanden och få fram beslutsförslag som en majoritet kan ställa sig bakom. 

Men innan dialogerna och redaktionskommittéerna är det viktigt att olika perspektiv blir belysta 

och att ombuden får lyfta sina frågor i plenum. Förbundsstyrelsen föreslår förändringar jämfört 

med förra kongressen för att dra lärdom av utvärderingen från den. I utvärderingen efterlystes 

att olika ståndpunkter och perspektiv på de frågor som ska avhandlas skulle ges mer utrymme. 

Förbundsstyrelsen föreslår därför att genomföra s.k. perspektivpaneler i plenum. Dessa paneler 

kommer ledas av en moderator och syftet är att tydliggöra olika perspektiv på de frågor som 

avhandlas. Ombuden får anmäla sig till perspektivpanelerna om de vill tala för ett yrkande. Det 

av kongressen valda mötespresidiet gör urvalet till panelerna. Utgångspunkten vid urvalet är att 

belysa olika perspektiv på frågorna. 

Det är viktigt att betona att dessa perspektivpaneler alltså inte är det enda tillfället där 

kongressombuden får chans att ta del av olika perspektiv och ståndpunkter. Hela processen 

fram till kongressdagarna, vilken beskrivits ovan, har också i hög grad bidragit till detta. Genom 

processen innan kongressen och den föreslagna arbetsordningen med perspektivpaneler 

kommer alla ombud att få en bred bild för att kunna fatta välgrundade och genomtänkta beslut i 

de beslutssessioner som genomförs i plenum. 

Motion 94 (att-sats 2) och 141 (att-sats 2) är besvarade. 
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Motion 94 (att-sats 1) 141 (att-sats 1), 106 och 136 tillgodoses ej. 

  

Rådgivande dialog med förbundsstyrelsen 

Några motioner handlar om förbundsrådets mötesfrekvens och deltagare samt om 

förbundsstyrelsens dialog med medlemmar och förtroendevalda. Förbundsrådet är 

förbundsstyrelsens rådgivande organ vid frågor av större principiell betydelse och inkallas av 

förbundsstyrelsen vid behov. Förbundsstyrelsen har för avsikt att föreslå att stärka 

förbundsrådets legitimitet genom ändringar i stadgan så att representanterna från 

Lärarförbundet Student och Lärarförbundet Skolledare även har rösträtt på förbundsrådet, 

vilket de redan har på kongressen. 

Förbundsrådet fyller en viktig funktion, men är inte den enda dialogarena som finns inom 

Lärarförbundet. Förbundsstyrelsen anser att detta organ ska fokusera på principiella frågor och 

inkallas vid behov. Under kongressperioden har förbundsrådet kallats samman två gånger (2015 

och 2016). Parallellt har dialogen mellan förbundsstyrelsen och lokalavdelningarnas företrädare 

ökat jämfört med tidigare. Förändringsarbetet och förslagen inför kongressen har varit i fokus 

för dialogen, vilket även beskrivs i yttrandet ovan. Förbundsstyrelsen ledamöter har deltagit på 

förbundsrådet, målkonferenser, ordförandekonferenser, mittkonferensen, verksamhetsråd, etc. 

Förutom de nationellt anordnade arenorna har förbundsstyrelsen använt de arenor som funnits 

tillgängliga i olika regioner. Detta har inneburit vissa skillnader i vilka arena förbundsstyrelsen 

besökt. För att göra detta mer likvärdigt över landet i framtiden har förbundsstyrelsen fattat 

beslut om hur dialogarenorna ska se ut under nästa kongressperiod. Beslutet har föregåtts av en 

bred dialog med inspel från alla verksamhetsråd. Beslutet kommer att kommuniceras under 

hösten 2018 och 

Förbundsstyrelsens ambition är att fortsätta en kontinuerlig och nära dialog även under nästa 

kongressperiod. Utöver detta vill förbundsstyrelsen ytterligare utveckla kommunikationen med 

medlemmar och förtroendevalda för att tillsammans driva Lärarförbundets fortsatta utveckling. 

Förbundsstyrelsens arbete och beslut granskas kontinuerligt av de kongressvalda revisorerna, 

vilket är gängse inom svenskt föreningsliv. 

Motion 289 och 196 tillgodoses. 

Motion 205 är besvarad. 

Motion 92, 138 och 239 tillgodoses ej. 

 

Val till nationella organ och andra organ 

Några motioner handlar om förfarande kring val till nationella organ. Syftet med det nya 

valförfarandet, som introducerades inför valen 2017, var att flytta besluten närmare 

medlemmarna och öka demokratin. Detta skedde genom att medlemmarna själva nominerar 

sina företrädare och sedan väljer dem på avdelningarnas årsmöten. En viktig del i det nya 

förfarande var också att visualisera de nominerade, föreslagna och valda på webben, vilket 

förenklar kontakten mellan dem och medlemmarna. Hela det praktiska förfarandet är från 

början utarbetat för att uppfylla GDPR-lagstiftningen. All presentation av nominerade och valda 

sker bakom inloggning på webben och all hantering av personuppgifter mellan valberedningar 
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och kansli sker på ett säkert sätt. När GDPR-lagstiftningen träder ikraft kommer fler 

medlemmar uppmärksamma personskyddsfrågorna, vilket gör att mer information om 

valförfarandet behöver spridas. 

Förbundsstyrelsen vill betona att det valförfarande vi lämnade innebar att medlemmarna 

varken nominerade eller valde sina företrädare, utan endast valde ombud till möten där valen 

ägde rum. Detta valförfarande var inte medlemsnära och är inte något förbundsstyrelsen önskar 

återgå till. 

Förbundsstyrelsen delar åsikten i ett par motioner om att det nya valförfarandet måste 

utvärderas och successivt utvecklas, men vill samtidigt betona att en stor förändring av 

valförfarandet tar tid och det nya förfarandet hittills endast genomförts två gånger. 

Inför kongressen 2018 föreslår förbundsstyrelsen några smärre justeringar av valförfarandet, 

t.ex. att valen till förbundsrådet ska ske vartannat år. I övrigt anser förbundsstyrelsen att en 

större översyn borde genomföras under kommande kongressperiod så att eventuella 

förändringar kan läggas fram för kongressen 2022. I denna översyn kan frågan om hur ersättare 

ska hanteras granskas. Stadgan klargör inte detta idag, men den tolkas som att det är 

valberedningen i respektive krets som avgör hur de valda suppleanterna ska ersätta de 

ordinarie, det vill säga om det ska ske genom rangordning eller personliga ersättare. 

Parallellt med att förbundsstyrelsen utreder det digitala valförfarandet till nationella organ 

avser förbundsstyrelsen initiera ett utvecklingsarbete för att digitalisera fler demokratiprocesser 

i förbundet, t.ex. utveckla möjligheterna för avdelningar att genomföra sina årsmöten digitalt. 

Motion 197, 248 och 206 tillgodoses. 

Motion 237 är besvarad. 

Motion 218 tillgodoses ej. 

 

Referensorgan och nätverk 

Kongressen 2014 beslutade att Lärarförbundet ska ha referensorgan för att tillvarata specifika 

medlemsgruppers intressen. Beslutet innebar också att de tidigare skolformsnämnderna och 

ämnesråden upphörde. Under våren 2015 diskuterade förbundsstyrelsen referensorganens 

struktur, uppbyggnad och uppdrag. Beslut fattades om att det skulle införas elva referensorgan i 

framförallt skolformsfrågor, vilka har utfört sitt uppdrag under kongressperioden. Beslut 

fattades också om att arbetsmiljöfrågorna skulle vara ett av referensorganens uppdrag utifrån 

att frågan behöver hanteras med olika perspektiv beroende på skolform. 

Referensorganens uppdrag är enligt förbundsstyrelsen beslut att: 

• Vara rådgivande till Lärarförbundets kansli inför arbete med statliga utredningar, 
remissyttranden och politisk utveckling. 

• Vara lyhörda och lyssna in medlemsgruppens behov och åsikter samt uppmärksamma 
detta till kansliet. 

• Driva förbundets politik i sociala medier, medial debatt etc. 

• Ha ett lärarnära perspektiv med yrkesfrågorna i fokus 

• Bevaka och utveckla arbetsmiljöperspektivet inom organets arbetsområde. 
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I slutet av 2016 gjorde förbundsstyrelsen en uppföljning av referensorganens arbete. Denna 

visade att arbetet hade skiftande kvalité i de olika organen, vilket ledde till att förbundsstyrelsen 

diskuterade sin egen roll i referensorganen samt gav kansliet ett medskick om att arbetet i alla 

referensorgan skulle hålla samma höga kvalité. 

Innan kongressen 2018 kommer en utvärdering av referensorganens arbete under hela 

kongressperioden att genomföras. Förbundsstyrelsen vill inte förekomma denna, men kan 

fortsatt konstatera att kvalitén på arbetet i referensorganen varierar. 

Efter kongressen är förbundsstyrelsens ambition att fatta beslut om vilka referensorgan som ska 

finnas under nästa kongressperiod, vilket uppdrag de ska ha och vilka förutsättningar som ska 

finnas för uppdraget. I det arbetet kommer förbundsstyrelsen ta det som föreslås i motionerna 

under beaktande. Förbundsstyrelsen anser att det behöver finnas flexibilitet i vilka 

referensorgan som finns under olika kongressperioder beroende på omvärldsförändringar och 

behov. Det behöver också finnas en möjlighet att under kongressperioder göra om 

referensorganens uppbyggnad och struktur om nya behov uppstår, så att vi som organisation 

kan vara drivande och kompetenta och få rätt saker att hända. För att kunna utföra det 

nuvarande uppdraget krävs redan kommunikation och samarbete inom organisationen, t.ex. 

med nätverk och avdelningar, vilket är förslaget till utökat uppdrag i två motioner. Inget hindrar 

ett sådant samarbete idag. 

I en motion föreslås en stadgeändring från att referensorganen ”samarbetar med 

förbundsstyrelsen” till att referensorganen är ”rådgivande till förbundsstyrelsen”. 

Förbundsstyrelsens åsikt är att skrivningen om samarbete är bättre eftersom det är ett 

gemensamt ansvar mellan olika delar av organisationen att flytta fram olika medlemsgruppers 

intressen. Att betona samarbetet gör att referensorganens roll som aktiv part i arbetet stärks. 

Förbundsstyrelsen anser avslutningsvis att det är av stor vikt att ledamöterna i referensorganen 

är de mest lämpliga och därmed kan vara föredömen inom respektive organs område. Där är 

relevant utbildning en viktig komponent, vilket i de flesta fall innebär att man är legitimerad 

och/eller behörig. Inför framtida nomineringar och urvalsprocesser kommer vi därför inhämta 

sådan information om de nominerade i de fall det är relevant för organets område. 

Förbundsstyrelsen menar att referensorganens ledamöter redan är och i framtiden kan vara det 

nätverk kring professionsutveckling som föreslås i en motion. 

Motion 55, 75, 234, 227, 116, 275 (att-sats 1, 2 och 3), 8, 232, 230 (att-sats 2) och 184 (att-sats 2) 

är besvarade. 

Motion 275 (att-sats 4) tillgodoses ej. 

 

Övrigt 

I ett par motioner lyfts frågan om hur ledamöterna till verksamhetsråden ska utses. Förslag 

finns om att de ska väljas på kretsmötena. Förbundsstyrelsen tycker dock att det är viktigt att 

hålla isär de stadgereglerade arenorna från de icke stadgereglerade. Kretsmötet regleras i 

stadgan och finns till för att välja en valberedning i kretsen. Verksamhetsråden är inte en 

stadgebunden arena, utan styrs av ett direktiv från förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen anser 

därför inte att ledamöterna ska utses på kretsmötena utan på annat sätt. Förbundsstyrelsens 
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förslag är att de utses för en hel kongressperiod och att det sker på målkonferenserna efter 

kongressen. På målkonferenserna finns alla avdelningar representerade och då kan ledamöterna 

enkelt utses. 

Lärarförbundet Skolledare föreslår ett antal stadgeförändringar kring hur fyllnadsval ska 

förrättas till Lärarförbundet Skolledares styrelse, hur många ledamöter styrelsen ska ha, hur 

Lärarförbundet Skolledare ska benämnas i stadgan, etc. Förbundsstyrelsen ställer sig bakom 

dessa förslag. 

När det gäller distansstudenters tillhörighet anser förbundsstyrelsen att de formellt ska tillhöra 

studieorten eftersom det vid denna kommer finnas en studentrepresentation med 

förbundsstyrelsens beslut och förslag kring Lärarförbundet Student. Däremot är det redan idag 

tydligt i stadgan att en lokalavdelning ska bjuda in alla medlemmar som bor på orten till 

verksamhet med professionsinriktning. Detta gäller även studenter. Tyvärr brister dock de 

tekniska möjligheterna i vårt medlemssystem för att enkelt kunna hitta vilka medlemmar som 

bor inom en avdelning men har en annan avdelningstillhörighet. Detta gör det svårt att uppfylla 

stadgan om att bjuda in till professionsaktiviteter. Ambitionen är dock att detta ska förenklas i 

samband med utveckling av medlemssystem och digital verksamhetsutveckling. 

I en motion lyfts förslag på hur man ska hantera att en ledamot i en valberedning tackat ja till 

att nomineras till instanser som bereds av valberedningen. Förbundsstyrelsen delar åsikten i 

motionen och anser att detta perspektiv bör lyftas in i Etik för medlemmar med 

förtroendeuppdrag samt förstärkas i valberedningsutbildningen. 

En motion handlar om att stadgan ska ändras så att revisorer som byter avdelning ska kunna 

fullfölja sitt uppdrag. Förbundsstyrelsen anser att den nuvarande stadgan inte behöver ändras 

för detta. Det finns inget i stadgan som säger att en årsmötesvald revisor inte kan fullfölja sitt 

uppdrag till nästa årsmöte även om hen skulle byta avdelning. 

Vid förra kongressen ändrades stadgarna kring pensionärernas valbarhet. Syftet var att sätta 

tydligare fokus på Lärarförbundets som en organisation för yrkesverksamma. 

Förbundsstyrelsen vidhåller den riktningen och ställer sig därför inte bakom förslag att utöka 

vilka poster en pensionärsmedlem kan väljas till. 

Motion 176, 177, 178 och 236 tillgodoses. 

Motion 201 och 260 är besvarade. 

Motion 140, 93 och 37 tillgodoses ej. 

 

Motion 8, Ändamålsenliga lokaler för barngrupper i förskola och fritidshem. 

Enskild motion 
av Ann-Margret Svendsén 

Elevgrupperna har för var år ökat till trots de riktmärken för barngrupper Skolverket framtagit 

för förskolan. I stora elevgrupper minskar elevernas möjligheter till den pedagogiska stimulans 

och utveckling som de har rätt till enligt Lgr 11, samt lpfö 98/10. Arbetssituationen påverkas 
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negativt när lokalerna inte är dimensionerade utifrån de större elevgrupperna. P.g.a. detta 

problem ges inte personal förutsättning att upprätthålla tillförlitlig säkerhet. 

Jag/vi yrkar 

• att Lärarförbundet ger i uppdrag till referensorganen att arbeta fram ett förslag med 
riktlinjer för ändamålsenliga lokaler för förskola och fritidshem. 
 

 

Motion 36, Slopa 12-års- och heltidsrekommendationen 

av Åstorp 

Hässleholm 

Kristianstad 

Kävlinge 

Huddinge 

Upplands-Bro 

Botkyrka 

Vellinge 

Vallentuna 

Kungälv 

Borås 

Helsingborg 

Skövde 

Lomma 

Bromölla 

Värmdö 

Alingsås 

Bjuv 

Falun 

Halmstad 

Ängelholm 

Partille 

Sölvesborg 

I detta nygamla förslag vill FS visa på en viljeinriktning till föryngring i förbundet. 

Viljeinriktningar passar bättre i något annat dokument och ska därför strykas.   

Kongressen 2014 avslog skrivningar i denna riktning. Det fanns skäl för detta då och det finns 

det fortfarande. Att vi i ett läge där vi har svårt att rekrytera till våra förtroendeuppdrag 

försvårar för kunniga, engagerade medlemmar att ha vissa uppdrag i styrelsen blir 

kontraproduktivt om vi vill ha en bra verksamhet som ska locka till sig nya medlemmar.  

Jag/vi yrkar 

• att hela följande stycke tas bort i §4: Vid val ska det beaktas att en medlem som längst 
bör inneha samma post i 12 år samt att ordförande och styrelseledamöter inte på heltid 
bör ta tjänstledigt från sina arbeten för att fullgöra förtroendeuppdraget och andra 
uppdrag. Att dela på förtroendeuppdragen är eftersträvansvärt. 
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• att hela följande stycke tas bort i §8:  Vid val av förbundsstyrelse ska det beaktas att en 
medlem som längst bör inneha samma post i 12 år samt att ordförandena och 
ledamöterna i förbundsstyrelsen inte på heltid bör ta tjänstledigt från sina arbeten för 
att fullgöra förbundsstyrelseuppdraget och andra uppdrag. 

 

 

Motion 37, Tillåta pensionärer som valberedare i avdelningarna 

av Åstorp 

Täby 

Höganäs 

Botkyrka 

Älmhult 

Vallentuna 

Borås 

Gotland 

Eslöv 

Skövde 

Bromölla 

Halmstad 

Ängelholm 

Efter ett långt arbete, kanske många år i samma organisation, besitter man ofta en stor 

kännedom om personal och andra förhållanden. Detta kan utnyttjas i flera roller än som revisor. 

Att vara en del av en valberedning är ett exempel på ett uppdrag som vi anser ska kunna vara 

öppet för pensionärer. 

Jag/vi yrkar 

• att det i stadgetexten framgår att pensionärer kan utses till valberedare i avdelningarna 
t ex genom att ändra texten till: Som pensionärsmedlem är du valbar som revisor samt 
valberedare inom avdelningen och på förbundsnivå i uppdrag för pensionärer. 
 

 

Motion 47, Yrkesförbund 

Enskild motion 
av Solweig Sigvardsson 

Solweig Sigvardsson Malmö ställer sig inte bakom förbundsstyrelsens förslag om att 

Lärarförbundet ska övergå från att vara ett fackligt yrkesförbund till att börja kalla sig för ett 

professionsförbund, vilket vi befarar skulle skapa en otydlighet för våra medlemmar. 

Solweig Sigvardsson Malmö ställer sig inte bakom förbundsstyrelsens förslag om att ”de som 

arbetar som lärare, men som saknar relevant utbildning, inte längre kommer att ha möjlighet att 

bli medlemmar (om de inte börjat läsa en behörighetsgivande utbildning)”. 

Lärarförbundet har tidigare alltid hävdat alla människors rättighet att få tillhöra en facklig 

organisation och i vilket annat förbund skulle de annars tillhöra, om de undervisar? 

Förbundsstyrelsens rekommendationer att dessa bör gå med i Vision, respektive Unionen, vilket 

vi tror skulle vara ett stort misstag som kan leda till splittrande avtalsförhandling med 
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arbetsgivaren, se bara på hur många olika förbund som även organiserar lärare och pedagogisk 

personal, i vårt grannland Danmark och hur det försvagar deras förutsättningar att förhandla 

med arbetsgivaren. 

Jag/vi yrkar 

• att vi håller kvar inriktningen att vara ett yrkesförbund 
 

 

Motion 55, Referensorganet i fritidspedagogik 

av Lerum 

Gotland 

Eslöv 

Alingsås 

Stockholm 

Referensorganet bottnar i professionsfrågor. Ett större samarbete med avdelningarna och de 

regionala nätverken för att inhämta kunskaper efterfrågas för att bredda den rådgivande 

funktionen. 

En blogg räcker inte för återkoppling om förbundets verksamhet och ställningstaganden i frågor 

som rör lärare i fritidshem. 

Jag/vi yrkar 

• att referensorganens uppdrag utökas till att vara en samarbetspartner med 
avdelningarna och de regionala nätverken 
 

 

Motion 75, Endast behöriga i referensorganen! 

av Göteborg 

Ängelholm 

Under den här kongressperioden har den som varit obehörig, i den yrkeskategoris frågor 

referensorganet arbetar med, kunnat vara utsedd att vara med i referensorgan. Det har varit 

mycket olyckligt. Arbetet och samtalen i referensorgan har blivit svårare när inte alla har en 

teoretisk grund att stå på. Det har också inneburit att övriga får en tyngre ideell arbetsbelastning 

då obehöriga inte varit lämplig att delta i t ex rekryteringsarbete. Om vi dessutom ska bli ett 

professionsförbund behöver stadgarna ändras så att bara den som är behörig, har föreskriven 

utbildning, kan utses att ingå i referensorgan.  

Jag/vi yrkar 

• att stadgarna ändras så att endast den som är behörig, har föreskriven utbildning till 
yrkeskategorin kan utses att ingå i referensorgan.  
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Motion 92, Förbundsrådets mötesfrekvens 

av Sigtuna 

Kristianstad 

Höganäs 

Täby 

Avesta 

Kävlinge 

Huddinge 

Södertälje 

Säffle 

Upplands-Bro 

AcadeMedia 

Botkyrka 

Kungsbacka 

Vallentuna 

Borås 

Karlstad 

Eslöv 

Ovanåker 

Bromölla 

Värmdö 

Kalmar 

Upplands Väsby 

Kungälv 

Idag sammanträder förbundsrådet vid behov och inkallas av FS. Förbundsrådet är rådgivande 

organ till FS i frågor av större principiell betydelse. 

Under 2017 kallade FS inte in rådet vid något tillfälle och det gynnar inte Lärarförbundets 

demokratiska arbete och beslut i frågor som berör medlemmarna. Vi ser därför ett behov av att 

reglera förbundsrådets mötesfrekvens. 

Jag/vi yrkar 

• Att förbundsrådet möts minst två gånger per år, varav en gång kan vara videokonferens. 
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Motion 93, Verksamhetsråd 

av Sigtuna 

Täby 

Kävlinge 

Södertälje 

Botkyrka 

Kungsbacka 

Vallentuna 

Gotland 

Helsingborg 

Värmdö 

Kalmar 

Halmstad 

Idag saknas ett stadgeenligt sätt att välja ledamöter till verksamhetsråden. Det innebär en brist 

på likvärdighet inom förbundet, samt att ledamöterna riskerar inte ha ett demokratiskt mandat. 

Jag/vi yrkar 

• att verksamhetsrådens ledamöter väljs på det stadgeenliga kretsmötet vartannat år. 

 

 

Motion 94, kongressens arbetsordning 

av Sigtuna 

Kristianstad 

Höganäs 

Täby 

Avesta 

Kävlinge 

Huddinge 

Södertälje 

Upplands-Bro 

Kungsbacka 

Vallentuna 

Kungälv 

Eslöv 

Bromölla 

Upplands Väsby 

Halmstad 

Under de två föregående kongresserna har arbetsordningen varit förändrad mot tidigare 

kongresser. Debattforumet har flyttats från plenum till redaktionskommittéerna och debatten är 

inte lika transparent som tidigare. Det blir svårare att som enskild kongressledamot aktivt 

kunna påverka. En öppen debatt bidrar till en bredare förankring i de beslut som tas på 

kongressen. 
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Jag/vi yrkar 

• att motioner debatteras i plenum 

• att beslut tas i plenum 
 

 

Motion 96, Lärarförbundet gynnas av att bli ett professionsförbund 

av Helsingborg 

Hässleholm 

Stockholm 

Bakgrund 

Att vi i Lärarförbundet verkar för utbildning och kvalitet i skolan är en självklarhet. Vi behöver 

öka andelen legitimerade/behöriga lärare inom skolan. Kvalitén i skolan ska värnas om och då 

behövs behöriga lärare. Eleven ska vara i centrum och det ska inte spela någon roll vilken skola 

du hamnar på/i. Lärarbristen börjar dock bli mer och mer uttrycklig. Genom att bli ett 

professionsförbund gör vi vårt yrke mer attraktivt och ökar vår status i samhället. Detta kommer 

att locka fler till yrket och till vårt förbund på lång sikt. 

Risken är att vi blir förbundet med obehöriga lärare. Hur värnar detta om kvalitén i skolan? Det 

är av ytterst vikt att vi som förbund främjar professionsfrågorna för att stärka våra medlemmars 

utbildning och villkor. 

Förändringar till följd av detta: 

-  Attraktivare medlemskap 

- Förhöjd status lokalt, centralt och nationellt  

Jag/vi yrkar 

• Vi yrkar att Lärarförbundet blir ett professionsförbund.  
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Motion 102, Portalparagrafen 

av Kristianstad 

Täby 

Kävlinge 

Huddinge 

Säffle 

Upplands-Bro 

Botkyrka 

Södertälje 

Kungsbacka 

Vallentuna 

Kungälv 

Eslöv 

Bromölla 

Upplands Väsby 

Halmstad 

Stockholm 

Ängelholm 

Lärarförbundets nuvarande portalparagraf, som innehåller skrivningar om våra grundläggande 

värderingar är mycket välformulerad och innehållsrik. Våra medlemmars vilja är att 

Lärarförbundet fortsatt ska driva de fackliga frågorna med krafttag. I medlemsdialogen 

framkom att de viktigaste frågorna som medlemmarna vill att Lärarförbundet ska driva 

framöver är lön och arbetsbelastning. 

Jag/vi yrkar 

• att texten i det föreslagna Långsiktiga dokumentet under rubriken värderingar stryks 
och nuvarande portalparagraf bibehålls oförändrad i sin helhet.  

 

 

Motion 104, Fortsatt yrkesförbund 

av Kristianstad 

Förbundsstyrelsen lägger förslag att ändra i grundläggande värderingar och ändamål till 

Professionsförbund för lärare, skolledare, studie- och yrkesvägledare och lärarstudenter. 

Detta kommer få stora konsekvenser för Lärarförbundet. I förslaget lyfter man fram de fördelar 

man ser och hävdar att detta förslag är väl kommunicerat bland medlemmarna, man hänvisar 

till medlemsdialogen. 

Kristianstad lokalavdelning är kritisk till denna förändring. Upplevelsen att detta är 

kommunicerat ut i alla led ställer vi oss inte bakom och vi ser många farhågor som inte är 

belysta. 
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Jag/vi yrkar 

• förbundsstyrelsen får i uppdrag att under kongressperioden göra en bred 
konsekvensanalys om vad beslut om professionsförbund skulle få för konsekvenser både 
positiva och negativa 

 

 

Motion 106, Kongress 2018 i plenum 

av Kristianstad 

Täby 

Hässleholm 

Kävlinge 

Huddinge 

Höganäs 

Kungsbacka 

Vallentuna 

Eslöv 

Landskrona 

Bromölla 

Halmstad 

Ängelholm 

Under de senaste kongresserna har arbetsordningen inte varit i plenum. Vi har istället använt 

oss av den digitala miljön. Detta har medfört att många frågor inte diskuterats och framför allt 

nya kongressombud har haft svårt med vad som egentligen bestämts. Kongressen har mer och 

mer handlat om miniseminarium och saker runt om än kongressens verkliga mening, dvs 

bestämma Lärarförbundets politik framöver. Nu har Förbundsstyrelsen föreslagit många och 

stora framtidsförväntningar och dessa måste få fokus och diskuteras grundligt. 

Jag/vi yrkar 

• att arbetsordningen förändras från de senaste årens, till att 2018 ske i plenum. 
 

 

Motion 116, Referensorgan som speciellt fokuserar på de praktiskt- estetiska 
ämnena.  

av Täby 

Stockholm 

Ängelholm 

Nu har vi haft referensorgan istället för ämnesråd i en kongressperiod. Tyvärr har vi inte sett 

något av deras verksamhet under de åren. Vi är också varit förvånade över att det inte finns 

något referensorgan som fokuserar på de praktiskt-estetiska ämnena. Vi undrar förstås vad det 

beror på och hur det är tänkt att de praktiskt-estetiska lärarnas frågor ska tas hand om? 

Hos våra skolor och huvudmän är det ju så att de ämnena ofta tappas bort och nu riskerar vi att 

något liknande sker hos Lärarförbundet. Vi ser att våra lärare som arbetar i dessa ämnen 

behöver hjälp att lyfta de praktiska-estetiska ämnenas betydelse. 
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Vår erfarenhet av de ämnesråd som funnits har varit god. De har hjälpt till med att lyfta 

respektive ämnes särarter och möjligheter i skolvärlden. Vi menar också att det är 

medlemsrekryterande att ha referensorgan som speciellt fokuserar på de praktiskt- estetiska 

ämnena. Det har varit en framgångsfaktor. 

I Lärarförbundets verksamhetsinriktning V 2:6 vill vi “Skapa en skola som vilar på vetenskaplig 

och konstnärlig grund samt beprövad erfarenhet” och i V 1:1 “En skola där kreativitet och lust 

står i centrum, som berikar och inspirerar både dem som finns innanför och utanför skolans 

väggar.” 

Så därför är vårt förslag att det inrättas ett referensorgan för de praktiskt-estetiska ämnena. 

Jag/vi yrkar 

• att det inrättas ett referensorgan/ämnesråd för de praktiskt-estetiska ämnena 
att de får ett uppdrag att aktivt på ett liknande sätt som våra föregående ämnesråd  

 

 

Motion 134, Portalparagrafen 

av Huddinge 

Södertälje 

Kungsbacka 

Vallentuna 

Eslöv 

Botkyrka 

Värmdö 

Halmstad 

Stockholm 

Lärarförbundets nuvarande portalparagraf, som innehåller skrivningar om våra grundläggande 

värderingar är mycket välformulerad och innehållsrik. Våra medlemmars vilja är att 

Lärarförbundet fortsatt ska driva de fackliga frågorna med krafttag. I medlemsdialogen 

framkom att de viktigaste frågorna som medlemmarna vill att Lärarförbundet ska driva 

framöver är lön och arbetsbelastning. 

Jag/vi yrkar 

• att texten i det föreslagna Långsiktiga dokumentet under rubriken värderingar stryks 
och nuvarande portalparagraf bibehålls oförändrad i sin helhet.  
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Motion 135, Fackligt yrkesförbund-professionsförbund 

av Huddinge 

Osby 

Säffle 

AcadeMedia 

Södertälje 

Kungälv 

Karlstad 

Kristianstad 

Eslöv 

Kävlinge 

Bromölla 

Halmstad 

Förbundsstyrelsen förslag om en ändring från fackligt yrkesförbund till professionsförbund 

kommer att få stora konsekvenser för Lärarförbundet. 

Enligt förslaget kommer bara de med relevant utbildning och studenter tillåtas vara medlemmar 

i Lärarförbundet. Det betyder att medlemsantalet i Lärarförbundet kommer att minska på grund 

av den stora lärarbristen nu och i framtiden. Lärarförbundets inflytande i lärares villkor och 

yrkesfrågor i förskolor och skolor kommer att minska, eftersom medlemsantalet sjunker, 

särskilt i socioekonomiskt utsatta områden där lärarbehörigheten oftast är lägst. Det får också 

konsekvenser för likvärdigheten, som kommer att minska ytterligare. 

Jag/vi yrkar 

• att Lärarförbundet fortsättningsvis är ett fackligt yrkesförbund, där alla som arbetar 
som lärare har möjlighet att vara medlemmar i Lärarförbundet 

 

 

Motion 136, Arbetsordning kongress 2018 

av Huddinge 

Täby 

Höganäs 

Södertälje 

Botkyrka 

Kristianstad 

Kungsbacka 

Vallentuna 

Eslöv 

Bromölla 

Halmstad 

De senaste kongresserna har arbetsordningen digitaliserats och plenum-debatterna varit 

obefintliga. Inför så stora förändringar som förbundsstyrelsen nu föreslår är det ytterst viktigt 

att kongressledamöterna ges möjlighet att diskutera och föra debatter öppet, så att olika åsikter 

och argument kan vägas mot varandra och kongressledamöterna kan fatta välgrundade beslut. 
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Jag/vi yrkar 

• att arbetsordningen på Lärarförbundets kongress 2018 genomförs i plenum  
 

 

Motion 138, Förbundsrådet 

av Täby 

I dag sammanträder förbundsrådet vid behov och inkallas av förbundsstyrelsen. Förbundsrådet 

är rådgivande organ till FS i frågor av större principiell betydelse. Under 2017 kallade FS inte in 

rådet vid något tillfälle och det gynnar inte Lärarförbundets demokratiska arbete och beslut i 

frågor som berör medlemmarna. Vi ser därför ett behov att av reglera förbundsrådets 

mötesfrekvens. 

Jag/vi yrkar 

• att Förbundsrådet möts minst två gånger/år, varav en gång kan vara videokonferens. 

 

 

Motion 140, Verksamhetsrådets val av ledamöter 

av Täby 

Halmstad 

Skellefteå 

I dag saknas ett stadgeenligt sätt att välja ledamöter till verksamhetsråden. Det innebär en brist 

på likvärdighet inom förbundet och att ledamöterna riskerar att inte ha ett demokratiskt 

mandat. 

Jag/vi yrkar 

• att verksamhetsrådens ledamöter väljs på det stadgeenliga kretsmötet vartannat år. 

 

 

Motion 141, Kongressens arbetsordning 

av Täby 

Halmstad 

Huddinge 

Under de två föregående kongresserna har arbetsordningen varit förändrad mot tidigare. 

Debattforum har flyttats från plenum till redaktionskommittéerna och debatten är inte lika 

transparent som tidigare. Det blir svårare att som enskild kongressledamot aktivt kunna 

påverka. En öppen debatt bidrar till en bredare förankring i förbundet i de beslut som tas på 

kongressen.   

Jag/vi yrkar 

• att motioner debatteras i plenum.  

• att beslut tas i plenum. 
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Motion 155, Fackligt yrkesförbund-professionsförbund 

av Botkyrka 

Södertälje 

Vallentuna 

Kristianstad 

Värmdö 

Halmstad 

Huddinge 

Övergången från fackligt yrkesförbund till professionsförbund som förbundstyrelsen föreslår 

kan få stora negativa konsekvenser för Lärarförbundets inflytande gällande lärares villkor i de 

olika kommunerna.  

Jag/vi yrkar 

• att Förbundsstyrelsen får i uppdrag att genomföra en bred och djup konsekvensanalys 
om vad övergången från fackligt yrkesförbund till professionsförbund kan innebära för 
Lärarförbundet både lokalt, regionalt och central. 

• att underlaget av analysen är klar i god tid för diskussion inför nästa kongress (2022) 
innan beslut slutligen kan verkställas. 
 

 

Motion 159, Grund för medlemskap i Lärarförbundet 

av AcadeMedia 

Inom Lärarförbundet har det den senaste tiden varit intensiv debatt om vilka krav som ska 

ställas för medlemskap i förbundet. 

I FS förslag om att Lärarförbundet skall vara ett professionsförbund anges att vi bör neka 

medlemskap till personer utan relevant utbildning. 

Vi anser att skrivningen om relevant utbildning är otydlig och godtycklig. Den stigmatiserar 

dessutom personer som arbetar som obehörig lärare. 

Så länge arbetsmarknaden för lärare ser ut som den gör idag, med den stora bristen av lärare i 

olika kategorier där arbetsgivaren fortfarande kan anställa obehöriga lärare, är det viktigt att 

även dessa kan få den trygghet och de rättigheter som medlemskap i Lärarförbundet ger. 

Vi tror också att ett medlemskap i Lärarförbundet kommer att generera fler som vill utbilda sig 

och då i förlängningen kunna stanna kvar på arbetsplatsen som behörig lärare. 

I tider då fackliga organisationer behöver kämpa för att behålla medlemmar och då det 

dessutom är brist på utbildad personal tycker vi att den tidigare skrivningen skall kvarstå. 

Alltså, att även personal som är anställda som lärare, skolledare eller studie- och 

yrkesvägledare, skall kunna vara medlemmar i Lärarförbundet. 

Jag/vi yrkar 

• att den tidigare skrivningen gällande medlemskap skall kvarstå.  
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• "Du som är lärare, skolledare eller studie- och yrkesvägledare och du som är anställd 
som lärare, skolledare eller studie- och yrkesvägledare samt du som är lärarstuderande 
får vara medlem i förbundet." 
 

 

Motion 176, Fyllnadsval Lärarförbundet Skolledare 

av Lärarförbundet skolledare 

Gotland 

Trollhättan 

Stockholm 

Idag finns ingen stadgebunden reglering av hur fyllnadsval till Lärarförbundet Skolledares 

styrelse ska hanteras. Stadgarna anger att det är Förbundsrådet som förrättar fyllnadsval till 

Förbundsstyrelsen. För ökad tydlighet och likvärdig process yrkar vi att valda ombud till 

skolledarmötet förrättar fyllnadsval efter valberedningens förslag. 

Vi föreslår att förändringen sker med omedelbar verkan. 

Jag/vi yrkar 

• att valda ombud till skolledarmötet förrättar fyllnadsval till Lärarförbundet Skolledares 
styrelse 
 

 

Motion 177, Lärarförbundet Skolledare, rekryterande och inkluderande 

av Lärarförbundet skolledare 

Stockholm 

Vi möts ofta av den felaktiga uppfattningen att skolledarmedlemmar inte är en naturlig del av 

Lärarförbundet, utan en egen fristående förening. För att motverka denna uppfattning är det ett 

viktigt symbolvärde för våra medlemmar att det i våra stadgar är tydligt att vi är en del av 

Lärarförbundet. 

Jag/vi yrkar 

• att i stadgarna ta bort ordet Förening i rubrik §9.1 och ersättas med ny rubrik till 
Nationella styrelser 
att i §9.1.1 och §9.1.2. stryk orden förening 

 

 

Motion 178, Val vid Skolledarmötet 

av Lärarförbundet skolledare 

Gotland 

Stockholm 

Som ledamot i Lärarförbundet Skolledare är arbetet med våra regionkontor och ombudsmän en 

viktig del och värdefull länkt i vårt medlemsnära arbete. För att täcka landets regionala behov 

och ge rätt förutsättningar yrkar Lärarförbundet Skolledare att antalet ledamöter förutom 

ordförande utökas från 10 till 12 ledamöter. 
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Styrelsen för Lärarförbundet Skolledare har tidigare inom sig valt vice ordförande vid 

konstituering, antal och förfarande har sett olika ut varje ny mandatperiod. För att få 

kontinuitet i styrelsearbetet, formalisera valet och trygga representationen yrkar Lärarförbundet 

Skolledare att dess valberedning ska hantera detta liksom nationella valberedningen arbetar 

inför val av Förbundsstyrelse. 

Vi föreslår att båda förändringarna träder i kraft omedelbart och börjar tillämpas vid 

Skolledarmötet november 2018. 

Jag/vi yrkar 

• att Lärarförbundet Skolledares styrelse utökas med två ledamöter 
att Skolledarmötet väljer 1.e och 2.e vice ordförande   

 

 

Motion 183, Motion om att förtydliga Lärarförbundets fackliga funktion 

av Kungälv 

Borås 

Vårgårda 

Umeå 

Göteborg 

Alingsås 

Hässleholm 

Mark 

Bakgrund 

Lärarförbundet har en särställning bland de fackliga organisationer som organiserar lärare och 

skolledare. Vi strävar inte bara efter förbättrade villkor för våra medlemmar utan också efter att 

ha en aktiv roll i förbättringar och utveckling av förskolan och skolan. Genom fackligt arbete 

skall Lärarförbundet skapa sådana villkor för medlemmarna i Lärarförbundet att de kan vara 

med och förbättra och utveckla verksamheten på sina arbetsplatser. 

Idag har våra medlemmar kunskap och erfarenhet som inte kommer till fördel för förskolans 

och skolans utveckling. Orsaken är att våra medlemmars förutsättningar, villkor och autonomi 

begränsar möjligheterna att bidra. Vår medlemsdialog pekar tydligt på våra medlemmars åsikt 

att Lärarförbundet ska arbeta med villkorsfrågor, främst arbetsmiljöfrågor. Dålig arbetsmiljö 

och för hög arbetsbelastning är idag det största hindret för våra medlemmar att bidra till 

förskolans och skolans utveckling. Därför ska Lärarförbundets bidrag till professionens och 

förskolans och skolans utveckling vara arbetet för bättre arbetsvillkor. 

Jag/vi yrkar 

• Att Lärarförbundet skall benämnas “ett fackligt professionsförbund”. 

• Att Förbundsstyrelsen ges i uppdrag att förtydliga att Lärarförbundet främst är ett 
fackförbund där arbetet med villkorsfrågor skall betonas.   
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Motion 184, Motion om stärkt fokus på arbetsmiljö 

av Kungälv 

Borås 

Vårgårda 

Göteborg 

Alingsås 

Härryda 

Mark 

Bakgrund 

Undertecknande motionärer upplever en ökad frustration hos våra medlemmar när det gäller 

deras arbetsmiljö och arbetsbelastning. Trots att tusentals förtroendevalda i Lärarförbundets 

alla avdelningar kämpar för att förbättra arbetsmiljön för lärare och minska lärares 

arbetsbelastning finns en upplevelse att ”facket inte gör något”. Resultatet av medlemsdialogen 

var skrämmande tydligt här. Allt för få medlemmar ser inte Lärarförbundet som ett bra verktyg 

för att jobba med arbetsmiljöfrågor. 

Lärarbristen har ändrat spelplanen när det gäller villkorsfrågorna. Lönerna ökar och de hade 

ökat även utan lärarfackens påverkansarbete. Problemet är att löneökningar fördelas snett och 

att löneökningar som inte är del av de statliga lönesatsningarna inte kompenseras med 

motsvarande ökning i förskolornas och skolornas budget. Lärare får helt enkelt betala sina egna 

och sina kollegors löneökningar med mer att göra. 

Avdelningarnas arbete med arbetsmiljö regleras i stor del av lagar och förordningar. I olika 

nivåer av samverkan ska fackliga företrädare påverka arbetsgivaren att ta sitt lagstadgade 

arbetsmiljöansvar. Med en ekonomistyrningen som bygger på att skolan ständigt förväntas bli 

billigare samtidigt som den blir bättre är det svårt att nå framgång i det systematiska 

arbetsmiljöarbetet. arbetsgivarens ekonomiska möjligheter att åtgärda risken i arbetsmiljön är 

helt enkelt för knappa. Hur bra lokala parter än blir på systematiskt arbetsmiljöarbete kommer 

det inte att vara tillräckligt för att skapa en bra arbetsmiljö för lärare och skolledare. 

Förslag till förändring 

Vi tror att förändringen när det gäller lärares arbetsbelastning och lärares arbetsmiljö måste 

börja uppifrån. Centrala företrädare för Lärarförbundet skulle kunna vara mycket tuffare när 

det gäller krav på nationella politiker och på Sveriges kommuner och landsting att skapa 

förutsättningar för lärare att må bra på jobbet. Det är också på central nivå det övergripande 

perspektivet om vad som sker ute i kommuner och hos privata huvudmän finns. Ett perspektiv 

som borde göra det möjligt att på ett tydligare sätt än hittills beskriva hur styrningen av skolan 

påverkar alla lärares och skolledares arbetsbelastning. 

Jag/vi yrkar 

[not: att-sats 1 besvaras under Kvalité i skolan, att-sats 3 besvaras under Lärares 
förutsättningar] 

• Att Förbundsstyrelsen ges i uppdrag att arbeta aktivt för att synliggöra och ändra den 
styrning av skolan som bygger på att skolan ständigt ska effektiviseras, bli billigare och 
bättre.  
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• Att Förbundsstyrelsen ges i uppdrag att återinföra det arbetsmiljöråd som tidigare 
fokuserade på arbetsmiljöfrågor samt ge rådet ett ökat mandat att påverka 
Lärarförbundets arbete.  

• Att Förbundsstyrelsen ges i uppdrag att prioritera arbetsmiljöfrågan framför lön och 
professionsfrågor i det utåtriktade påverkansarbetet som t ex debattartiklar, bloggar och 
pressmeddelanden.  

 

 

Motion 196, Rådslag 

av Lycksele 

Umeå 

Skellefteå 

Åsele 

Inför arbetet med att ta fram förslag till dokument som ska behandlas under kongressen 

genomfördes dialogmöten. Dessa möten genomfördes i olika konstellationer på olika platser 

baserat på vad som var mest praktiskt, inte vad som var likvärdigt. För AC krets innebar det att 

dialogen fördes i verksamhetsrådet inte i ordförandekonferensen. Representationen minskade 

och därmed minskade inflytandet. 

Jag/vi yrkar 

• Att dialogmöten/rådslag genomförs på likvärdigt sätt och när inte det går, genomförs 
dialogen/rådslaget med Förbundsrådet. 

 

 

Motion 197, Översyn av valförfarande till nationella organ 

av Borlänge 

Botkyrka 

Vindeln 

Värmdö 

Bromölla 

Kalmar 

Eslöv 

Ovanåker 

År 2015 fattades beslutet om hur ett nytt valförfarande till nationella organ skulle flyttas 

närmare medlemmarna. Syftet var mycket gott: att varje medlem direkt skulle kunna påverka. 

Tyvärr ser vi inte att det fått det resultat som syftet var. Istället har antalet nominerade blivit 

ännu färre och många avdelningar tar inte tag i frågan utan hänvisar till att det är medlemmar 

som ska nominera. 

Vi har hört frågor om hur valförfarandet påverkas i och med att GDPR träder i kraft. Redan nu 

har medlemmarna svårt att få fram de uppgifter om personen som krävs för att kunna 

nominera. 

Vi anser att det gått för kort tid för att redan nu kunna dra några säkra slutsatser om detta är det 

bästa sättet arbeta på men att det finns ett behov att utreda frågan. 
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Jag/vi yrkar 

• att Lärarförbundet under kommande kongressperiod gör en utvärdering om detta är det 
mest optimala sättet att arbeta på. 

• att Lärarförbundet tydliggör information om hur valförfarandet kommer att påverkas av 
GDPR. 

 

 

Motion 201, Distansstudenters tillhörighet 

av Lund 

Kalmar 

Halmstad 

Ovanåker 

Studenter som läser på distans 

Distansstudenter som måste vara medlemmar på den ort där de läser har svårt att få samma 

möjligheter till fackligt stöd samt delta i lokalavdelningens medlemsaktiviteter. 

Problem som uppstår är: 

• Distansstudenter som läser i Umeå men bor i Lund tvingas vara medlemmar i Umeå 
lokalavdelning där de aldrig fysiskt befinner sig 

• Möjligheten att delta i lokalavdelningens medlemsaktiviteter finns inte 

Jag/vi yrkar 

• Att Lärarförbundet driver frågan som möjliggör att distansstudenter är medlemmar på 
orten där de bor 

 

 

Motion 203, Lärarförbundet ett professionsförbund 

av Lund 

Bromölla 

Eslöv 

Halmstad 

Huddinge 

Lärarförbundets lokalavdelning i Lund ställer sig inte bakom förbundsstyrelsens förslag att bara 

organisera lärare, skolledare, studie- och yrkesvägledare och lärarstuderande. Vi tycker att vi 

som är utbildade lärare bäst kan representera de som är anställda som outbildade lärare. I 

stället för att utesluta de outbildade ska vi arbeta för att de får möjlighet till att utbilda sig. 

Tillsammans i lärarkåren är vi starka. 

Problem som uppstår är: 

• Vi kommer inte att kunna rekrytera alla potentiella medlemmar som finns i våra 
verksamheter och det kommer att resultera i att medlemsantalet kommer att sjunka. 

• Ett annat fackförbund som inte organiserar utbildade lärare kommer att representera 
de som arbetar som outbildade lärare. 

• Lärarförbundet kommer att bli ett exkluderande förbund i stället för ett inkluderande 
förbund. 
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Jag/vi yrkar 

• Att Lärarförbundet ska organisera alla som arbetar som lärare.  
Att Lärarförbundet är ett fackligt yrkesförbund för lärare, skolledare och studie- och 
yrkesvägledare samt lärarstuderande, vars syfte är att tillvarata medlemmarnas fackliga 
intressen. 

 

 

Motion 204, 12-årsgränsen och heltid/deltid 

av Kristianstad 

Halmstad 

Huddinge 

Förbundsstyrelsen föreslår att det ska beaktas att en medlem som längst bör inneha samma post 

i 12 år samt att ordförande och styrelse inte bör ta tjänstledigt från sina arbeten för att fullgöra 

förtroendeuppdraget och andra uppdrag. 

Att införa detta i stadgarna känns mycket märkligt då förutsättningarna ute i våra avdelningar 

ser väldigt olika ut. Med ett sådant beslut kan vi få svårt att få ihop avdelningsstyrelser samt att 

mycket kompetens lär gå förlorad. 

Varje avdelning är unik och bör själva få välja sina arbetsformer utifrån vad som passar 

medlemmarna bäst. 

Jag/vi yrkar 

• Att denna nya del i stadgarna stryks helt. 

 

 

Motion 205, Förbundsstyrelsens arbete 

av Kristianstad 

Bromölla 

Huddinge 

Eslöv 

Halmstad 

Ängelholm 

Botkyrka 

Då det blivit uppenbart för Lärarförbundet i Kristianstad att vi inte riktigt har förstått det 

arbete, bl a med lärarförbundets tidningar och den inriktning som nu förbundsstyrelsen 

föreslår, ställer vi oss frågan, varför? 

Förbundsstyrelsen är det beslutande organet i många frågor, frågor som berör oss ute i 

avdelningarna. Som det är idag har avdelningarna ingen insyn i det arbete förbundsstyrelsen gör 

eller vilka aktuella frågor som är på agendan 

Jag/vi yrkar 

• Att transparensen mellan avdelning och förbundsstyrelse ska öka 
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Motion 206, Digitalisering av röstförfarandet vid årsmöten 

av Lund 

Eslöv 

Digitalisering av röstförfarandet 

Vi lever i en digitaliserad värld, med möjlighet till deltagande i olika processer oavsett om man 

har möjlighet att närvara fysiskt eller inte. Därför bör man kunna rösta digitalt vid till exempel 

lokala årsmöten för att vidmakthålla demokratin. 

På årsmötet i vår lokalavdelning Lund kommer ca 100 medlemmar och det motsvarar knappt 5 

% av vårt medlemsantal. Om röstningsförfarandet hade skett digitalt så hade demokratiska 

processen kunnat säkerställas ytterligare.  

Problem som uppstår är: 

• Medlemmar som vill rösta har i dagsläget inte möjlighet att rösta om de inte är fysiskt 
närvarande på mötet 

• Antalet medlemmar som röstar är mycket lågt 

Jag/vi yrkar 

• Att Lärarförbundet undersöker om  valförfarandet vid till exempel årsmöten kan 
digitaliseras och därmed öppnar möjligheten för att göra sin röst hörd även om man 
inte har möjlighet att fysiskt närvara vid mötet.  
Att undersöka om det finns andra sätt att rösta utan att vara fysiskt närvarande.  

 

 

Motion 210, Slopa 12-årsregeln gällande förtroendevalda förutom 
förbundsstyrelsen 

av Eslöv 

Halmstad 

I detta nygamla förslag vill FS visa på en viljeinriktning till föryngring i förbundet. 

Viljeinriktningar passar bättre i något annat dokument och ska därför strykas.   

Kongressen 2014 avslog skrivningar i denna riktning. Det fanns skäl för detta då och det finns 

det fortfarande. Att vi i ett läge där vi har svårt att rekrytera till våra förtroendeuppdrag 

försvårar för kunniga, engagerade medlemmar att ha vissa uppdrag i styrelsen blir 

kontraproduktivt om vi vill ha en bra verksamhet som ska locka till sig nya medlemmar.  

Jag/vi yrkar 

• att hela följande stycke tas bort i §4: Vid val ska det beaktas att en medlem som längst 
bör inneha samma post i 12 år samt att ordförande och styrelseledamöter inte på heltid 
bör ta tjänstledigt från sina arbeten för att fullgöra förtroendeuppdraget och andra 
uppdrag.  

• Att dela på förtroendeuppdragen är eftersträvansvärt. 
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Motion 218, Förändra förbundets val- och nomineringsförfarande till nationella 
organ. 

av Sölvesborg 

Bromölla 

Karlshamn 

Kongressen 2014 beslutade att ändra förfarandet vid nomineringar och val till nationella organ. 

Syftet var att öka demokratin genom att medlemmar direkt skulle kunna göra nomineringar. Vi 

har vid medlemsmöten och ombudsmöten informerat och visat hur detta går till. Inför 

nomineringsperioderna har påminnelser och uppmaningar gjorts i form av medlemsutskick. 

Trots detta har deltagandet från medlemmar helt uteblivit. 

Det är viktigt att demokratiprocessen i förbundet fungerar och vi ska fånga upp intressen i de 

frågor som berör och skapar engagemang. Nomineringar till nationella organ är uppenbart inte 

en sådan fråga! 

Jag/vi yrkar 

• att nomineringar och val återgår till den tidigare ordningen, d.v.s. i enlighet med 
Lärarförbundets stadgar som antogs vid kongressen 2010. 

 

 

Motion 227, Referensorgan 

av Mölndal 

Kalmar 

Täby 

Kungälv 

Halmstad 

Stockholm 

Mark 

Rådet Arbetsmiljö avskaffades för att frågan ändå skulle genomsyra referensorganens 

verksamhet men detta syns inte, fokus på arbetsmiljön saknas! 

Jag/vi yrkar 

• att antalet referensorgan utökas med ett som rör arbetsmiljöfrågor. 

 

 

Motion 230, Anställningsvillkor för lärare inom vuxenutbildning 

av Mölndal 

Göteborg 

Halmstad 

AcadeMedia 

I en vuxenutbildning som blir alltmer konkurrensutsatt och där kraven på flexibilitet ökar krävs 

avtal som är anpassade efter de förhållanden som råder. Vi tror att det kan leda till att 

arbetsvillkoren blir mer jämbördiga/likvärdiga mellan olika anordnare, att arbetsbelastningen 

kan hållas på en rimlig och reglerad nivå och att det blir lättare att ta ut ledighet. 
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Jag/vi yrkar 

[not: att-sats 1 besvaras under Lön och anställningsvillkor] 

• att Lärarförbundet driver frågan om attraktiva anställningsvillkor för lärare inom 
vuxenutbildning. 

• att det inrättas ett referensorgan för lärare inom vuxenutbildningen. 

 

 

Motion 232, Att bli en profession 

av Mölndal 

Halmstad 

Det ställs stora krav på lärare idag och nätverken för samsyn finn det inte mycket utrymme för. 

För att vara en profession med ett gemensamt yrkesspråk krävs det utrymme och tid för dessa 

forum. Lärare från olika verksamheter och geografiska områden behöver träffas, samspråka och 

producera för att det ska nå ut till medlemmar och att vi ska närma oss en samsyn. 

Jag/vi yrkar 

• att Lärarförbundet ska skapa nätverk, för lärare inom olika verksamheter nationellt, 
som kan framhålla en gemensam syn inom professionen gentemot medlemmar. 

 

 

Motion 234, Referensorgan fritidspedagogik 

av Mölndal 

Stockholm 

Referensorganet bottnar i professionsfrågor. Ett större samarbete med avdelningarna och de 

regionala nätverken för att inhämta kunskaper efterfrågas för att bredda den rådgivande 

funktionen. En blogg räcker inte för återkoppling om förbundets verksamhet och 

ställningstagande i frågor som för lärare i fritidshem. 

Jag/vi yrkar 

• att referensorganens uppdrag utökas till att vara en samarbetspartner med 
avdelningarna och de regionala nätverken. 

 

 

Motion 236, Ledamot i valberedning 

av Halmstad 

Västervik 

Stockholm 

Ängelholm 

Huddinge 

Ledamot i valberedning 

Jag/vi yrkar 

• att ledamot i valberedning som tackat ja till att nomineras till andra uppdrag som 
bereds av valberedningen bör inte delta i beredningen av det egna valet. I ett sådant läge 
bör ledamot avgå från sitt uppdrag i valberedningen. 
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Motion 237, Personliga ersättare  

av Halmstad 

Västervik 

Huddinge 

Personliga ersättare 

Jag/vi yrkar 

• att vid val till nationella organ skall de som utses till ersättare utses till personliga 
ersättare och skall samtliga ersättare rangordnas. Detta för det fall att den personlige 
ersättaren inte kan ersätta den som har förhinder.  
 

 

Motion 239, Motion om att utveckla och säkerställa den demokratiska processen 

av Göteborg 

Eslöv 

Karlstad 

Kungälv 

Botkyrka 

Kävlinge 

Stora organisationer som Lärarförbundet utsetts precis som andra organisationer för olika 

former av påverkan. Detta sker idag på många olika sätt. Bland annat genom manipulerade 

fakta som sprids via olika medier eller lobbyister med syfte att vilseleda. Påverkan kan även ske 

då vi själva anlitar externa företag via outsourcing eller andra tillfälligt inköpta tjänster. Även 

om syftet är gott som när våra egna tjänstemän driver frågor så kan det bli en ideologisk 

förskjutning som inte grundar sig i våra medlemmars intresse och vilja. 

Andra intressenters påverkan kan följaktligen få oanade konsekvenser för vårt förbund. Denna 

otillbörliga påverkan avvärjs i bästa fall genom sunt förhållningssätt under beslutsförfarande 

från Förbundsstyrelsen men även de riskerar att bli vilseledda och fatta beslut som inte ligger i 

vårt bästa intresse. I värsta fall kan beslut gå mot våra värderingar eller stadgar. 

Av denna anledning finns ett behov av att säkerställa de demokratiska processerna genom 

fortlöpande intern granskning av vårt högsta beslutande organ 

Där av föreslår Göteborgs avdelning att följande punkt antas av kongressen 

Jag/vi yrkar 

• Att Lärarförbundet inrättar ett utskott som får till uppgift att granska 
Förbundsstyrelsens arbete och beslut så att de följer våra stadgar och värderingar 
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Motion 240, Vi är starkare tillsammans. 

av Göteborg 

Huddinge 

Eslöv 

Täby 

Bromölla 

Halmstad 

Kungälv 

Botkyrka 

Kävlinge 

Förbundsstyrelsen vill stänga ute våra kollegor från den fackliga gemenskapen. Det tycker vi är 

dåligt. 

Staten har bestämt att skolor bara får tillsvidareanställa lärare med examen och legitimation och 

lärarförbundet har stöttat de som ändå arbetar på våra arbetsplatser utan lärarlegitimation, så 

att de kan läsa vidare om de väljer det. Det tycker vi är bra. 

Vi är redan splittrade på våra arbetsplatser genom att det finns två fackförbund för lärare, samt 

andra alternativ som Unionen och Vision. Att splittras ännu mer gör oss inte starkare. Om vi ska 

lyckas med våra fackliga åtaganden, om vi ska lyckas få en bättre arbetsmiljö och högre lön så 

behöver vi stå tillsammans, enade. Om vi lämnar en grupp utanför, till sämre villkor och lägre 

löner, så drabbar det även oss. 

Vi behöver inte ett tredje fackförbund för pedagoger i skolan, vilket kommer bli resultatet om vi 

stänger ute våra kollegor. Vi behöver en facklig gemenskap. Vi behöver en facklig rörelse som 

jobbar för alla oss som är anställda som lärare, skolledare eller studie- och yrkesvägledare. 

Jag/vi yrkar 

• att Lärarförbundet även i fortsättningen ska vara öppet för alla som är anställda som 
lärare, skolledare eller studie- och yrkesvägledare. 

 

 

Motion 248, Uppföljning och ev revidering av val till nationella organ 

av Trollhättan 

Eslöv 

Kalmar 

Västervik 

Halmstad 

Ängelholm 

Under den gångna kongressperioden har ett nytt valförfarande tagits i bruk. Som även andra 

motioner påpekat så har inte engagemanget i form av antalet nominerade ökat, utan tvärtom 

varit lågt. Vi ser utöver detta ett problem i att suppleanter inte rangordnas. Lösningen som gått 

ut på förbundsnätet är inte tillfyllest. Systemet behöver följas upp och ev finjusteras under 

kommande kongressperiod.  
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Jag/vi yrkar 

• Att det digitala valförfarandet följs upp, särskilt med fokus på möjligheten att rangordna 
suppleanter, och justeras, under kommande kongressperiod.  

 

 

Motion 260, Stadgeförändring av revisorer 

av Lessebo 

En förändring av stadgan behöver ske vad gäller revisorer. 

Förutom att det är lärarbrist uppmanar Lärarförbundet våra medlemmar att byta huvudman för 

att få upp lönerna. Det skapar konsekvenser för avdelningarna. Då individer väljs på årsmöten i 

februari-mars och byter avdelning i augusti eller senare får inte de uppdrag de valts till fullföljas 

även om individen så vill eftersom uppdragen försvinner när man byter avdelning. För många 

avdelningar är det svårt att få individer valda till olika uppdrag. 

Under två höstar på raken har våra revisorer byt avdelning och inga medlemmar har vågat ta 

revisorsuppleantplatsen. De som valts som revisorer har velat slutföra sitt revisorsuppdrag året 

ut och är fortfarande medlemmar i Lärarförbundet. Detta har medfört att ingen eller i alla fall 

inte två har kunnat godkänna bokslutet på förbundsnätet. 

Konsekvensen av att inte ha revisorer gör att vi kan tvingas lägga ner avdelningen och hur ska 

Lärarförbundet då göra skillnad i lärarnas vardag? 

Jag/vi yrkar 

• att stadgan ändras så att de som väljs som revisorer och revisorssuppleanter vid 
årsmötena ska få fullfölja sitt uppdrag verksamhetsåret ut även om de byter 
lokalavdelning. 

 

 

Motion 273, Ändrad formulering kring vårt syfte 

av Stockholm 

I Förbundsstyrelsens förslag till ny skrivning § 1 Grundläggande värderingar och ändamål 

föreslås följande: Lärarförbundet är ett professionsförbund för lärare, skolledare, studie- och 

yrkesvägledare och lärarstuderande, vars syfte är att tillvarata medlemmars professionella och 

fackliga intressen. Vi yrkar på en förändrad formulering. 

Jag/vi yrkar 

• att ny skrivning blir ”Lärarförbundet är ett professionsförbund för lärare, skolledare, 
studie- och yrkesvägledare samt lärarstuderande, vars syfte är att tillvarata 
medlemmars fackliga och professionella intressen. 

 

 

Motion 275, Lärarförbundets referensorgan 

av Stockholm 

Referensorganen bottnar i professionsfrågor. Ett större samarbete med avdelningarna och 

aktuella  

regionala nätverk behövs för att bredda den rådgivande funktionen hos referensorganen.  
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Bloggar, telefonmöten och digitala mötesplatser räcker inte för återkoppling om förbundets 

verksamhet och ställningstaganden.  

Vidare bör referensorganens kunskap tillvaratas utifrån medlemmarnas intresse. Eftersom 

referensorganen i praktiken har ett rådgivande uppdrag gentemot Förbundsstyrelsen bör 

möjligheterna för att fullfölja detta utökas samt stadgebindas. 

Idag finns en variation i hur arbetet i de olika referensorganen fortlöper. Vidare är också vissa 

referensorgan för breda och det skulle vara bra med fler ämnesspecifika referensorgan för att få 

ett närmare tilltal till medlemmarna. 

Jag/vi yrkar 

• att referensorganens uppdrag utökas till att vara en samarbetspartner med 
avdelningarna och de regionala nätverken 

• att anslagen till referensorganen ökas så att de matchar de behov respektive 
referensorgan har 

• att inrätta fler ämnesspecifika referensorgan 

• att stadgeändring görs i §9.3 till ”Inom Lärarförbundet finns referensorgan vars syfte är 
att fokusera på olika verksamhetsområden och yrkesfrågor, vara rådgivande till 
Förbundsstyrelsen för att tillvarata specifika medlemsgruppers intressen” 

 

 

Motion 289, Röstberättigade platser vid förbundsrådet  

av Lärarförbundet student 

Lärarförbundet Student och Lärarförbundet Skolledare är viktiga delar av Lärarförbundets 

verksamhet. Vid kongressen har föreningarna stadgestyrt antal ledamöter med rösträtt och kan 

därmed påverka förbundets riktning. Mellan kongressperioderna är förbundsrådet den instans 

där viktiga beslut tas för förbundet. Det är därför märkligt att Lärarförbundet Student och 

Lärarförbundet Skolledare i dag inte har röstberättigade ombud vid förbundsrådet. Stadgarna 

fastställer i stället att föreningarna har ombud med yttranderätt men utan rösträtt.   

Om den demokratiska processen i förbundet ska vara trovärdig bör föreningarna ha rösträtt 

både i kongress och förbundsråd.  

Jag/vi yrkar 

• Att Lärarförbundet Student och Lärarförbundet Skolledare har röstberättigade ombud 
vid förbundsråd. 
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Kommunikation 
 

Förbundsstyrelsens yttrande över motionerna 6, 14, 24, 59, 65, 69, 70, 74, 77, 83, 
85, 105, 123, 124, 125, 127, 132, 186, 187 (att-sats 1 och 2), 188, 202, 207, 209, 233, 
256, 257, 262, 263, 264, 280 

I detta yttrande besvaras motioner inom området kommunikation. Det är delar av 

styrdokumentens avsnitt om En organisation i utveckling och hanterar motioner om 

kommunikation, opinionsbildning och rekrytering. 

 

Medlemskommunikation 

Flera motioner handlar på olika sätt om Lärarförbundets kommunikation på webbplatsen. 

Några motionärer vill att Lärarförbundets webbplats, både den centrala och de lokala sidorna, 

ska fungera bättre och bli mer användarvänliga, och ska vara ett bra arbetsredskap i de 

förtroendevaldas vardag. 

Förbundsstyrelsen har under kongressperioden beslutat att Lärarförbundet ska ha Sveriges 

bästa medlemskommunikation som ska kännetecknas av att den: 

• Konverterar till medlemskap eller stärkt relation med medlem. 

• Bidrar till att stärka Lärarförbundets varumärke. 

• Stärker dialogen med medlemmar. 

• Nyttjar medlemmarnas resurser effektivt. 

• Sätter individen i fokus. 

• Prioriterar och utvecklar den digitala kommunikationen. 

• Använder kvalitetsjournalistik som en bärande del i medlemskommunikationen. 

• Synliggör medlemskapets värde i all medlemskommunikation. 

• Präglas av en testkultur med kontinuerlig mätning och utvärdering. 

Denna kommunikationsstrategi är vägledande för arbetet med kommunikation med 

medlemmarna inom förbundet och styr också arbetet med webbplatsen och andra digitala 

kanaler. Digitaliseringen går i en rasande fart och det digitala landskapet förändras varje dag. Vi 

kan inte stå vid sidan om den förändringen. De digitala kanalerna är avgörande för vår 

kommunikation med medlemmar och omvärld, och ställer nya krav på Lärarförbundet. 

Lärarförbundet har därför påbörjat en digitaliseringsresa. 

Precis som motionärerna skriver, kommer vår webbplats att utvecklas utifrån 

kommunikationsplattformen och den digitala utvecklingen ska innebära att webbplatsen blir 

mer användarvänlig och att förtroendevalda hitta det stöd och de fakta de söker. Våra nya 

digitala miljöer, däribland webbplatsen, ska vara inspirerande och lättanvända. Medlemmar ska 

få rätt stöd i rätt tid – i mobilen, datorn och surfplattan, på jobbet eller hemma. Vi ska ta fram 

verktyg till förtroendevalda som stöttar dem i vardagen. Våra förtroendevalda ska inte fastna i 

krångliga system, utan få tid att vara på arbetsplatserna och ha dialog med medlemmar! 

Den digitala resa förbundet gör handlar inte i första hand om teknik – utan om det vi ska 

utveckla. Vi ska stärka dialogen med medlemmarna och sätta individen i fokus – för att i 

längden bli mer rekryterande. Därför kommer också medlemmar och förtroendevalda att bjudas 

in i vår digitala utveckling, något som också motionärerna efterlyser. 
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En motionär vill att Lärarförbundet sammanställer ett sökbart register på webbplatsen som 

möjliggör kontroll av vilka arbetsgivare som har eller inte har kollektivavtal. Att synliggöra 

kollektivavtalen och vilka arbetsgivare som har avtal är en viktig medlemsförmån, men den kan 

vara svår att utveckla utifrån de uppgifter som finns tillgängliga. Förbundsstyrelsen anser att 

möjligheten att utveckla en sådan tjänst på vår webbplats bör undersökas i det fortsatta digitala 

utvecklingsarbetet. 

En motionär vill göra det enklare för medlemmar som inte har svenska som modersmål att ta till 

sig Lärarförbundets budskap och kommunikation, och vill därför översätta webbplatsen till flera 

språk. Förbundsstyrelsen delar motionärens vilja att vi ska finnas tillgängliga för alla våra 

medlemmar, oavsett språkbakgrund. Delar av Lärarförbundets webbplats finns i dag på 

engelska. Men att översätta och underhålla Lärarförbundets webbplats och annat material på 

olika språk skulle ta både för mycket tid och resurser i anspråk. För den som behöver det finns 

alternativet att använda digitala gratisverktyg som finns on-line för att översätta informationen. 

En motion handlar om att lärare ska hinna med sina arbetsuppgifter inom arbetstiden och 

motionären vill därför utveckla och öka kunskaperna om Lärarförbundets arbetstidsverktyg och 

stöd, den så kallade ”Räknestickan”. Förbundsstyrelsen delar motionärens uppfattning om att 

arbetsuppgifterna ska rymmas inom arbetstiden och att det är viktigt att öka kunskaperna hos 

våra medlemsgrupper om de verktyg som finns. Det är dessutom centralt för att vi ska kunna nå 

vårt mål om att varje läraruppdrag ska ha utrymme för planering och reflektionstid, som finns i 

förslaget till verksamhetsinriktning. Kansliet kommer under 2018 ta fram ett samlat digitalt 

arbetstidsverktyg som svarar upp mot det som motionären efterlyser. 

En motionär vill att Lärarförbundets kommunikations- och opinionsarbete ska vara 

jämställdhets- och likabehandlingssäkrat. Jämställdhets- och likabehandlingsfrågorna är djupt 

rotade i Lärarförbundet. I förbundsstyrelsens förslag till värderingar för Lärarförbundet finns en 

tydlig skrivning om att vi verkar för ett jämställt och inkluderande samhälle under rubriken 

Mänskliga rättigheter. Detta ska vi leva upp till i all vår verksamhet och förbundsstyrelsen 

anser, precis som motionären, att vi också ska göra det i vår kommunikation och 

opinionsbildning. Det är ett arbete som är ständigt pågående och utvecklas kontinuerligt. 

En motion handlar om synliggörande av medlemsgrupper inom högre utbildning. 

Lärarförbundet arbetar aktivt för att stärka och stötta alla medlemsgrupper inom förbundet och 

att synliggöra dessa inom ramen för all kommunikation. Målgruppsanpassning och 

digitalisering av kommunikationen ger större möjligheter för alla Lärarförbundets 

medlemsgrupper att få råd och stöd samt att synliggöras och denna utveckling ska fortsätta. 

Motion 6, 24, 264, 124, 280 och 127 är besvarade. 

Motion 263 tillgodoses ej. 

Lärarförbundets tidningar 

Flera motioner handlar om Lärarförbundets tidningar, vilken roll de ska ha i organisationen, 

hur de ska distribueras och vilka målgrupper de ska nå. 

Förbundsstyrelsen konstaterar att Lärarförbundets samlade kommunikation under lång tid har 

präglats av två helt separata organisationer som styrs av olika styrdokument och olika 

ledningsstruktur samt av en brist på samordning eller sambruk av material mellan tidningar och 
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andra kanaler. Vi har väldigt många kanaler – både tryckta och digitala – jämfört med vilken 

annan medlemsorganisation som helst. Kostnaden har också varit mycket hög, jämfört med 

andra fackliga organisationer. 

Utifrån detta perspektiv uppdrog förbundsstyrelsen åt kansliet att genomföra en samlad översyn 

av vår kommunikation med medlemmarna. I denna ingick både den kommunikation som sker 

från kommunikationsavdelningen i form av nyhetsbrev, webb, sociala medier med mera och den 

kommunikation som sker i form av förbundets tidningar och tillhörande digitala kanaler. 

Förbundsstyrelsen antog utifrån utredningen en ny kommunikationsstrategi, vilken nämns 

ovan. Denna ska bidra till att Lärarförbundet ska vara en attraktiv och rekryterande 

organisation och att kommunikationen ska vara mer effektiv. Ett nytt redaktionellt program för 

tidningarna antogs också. 

Viktiga utgångspunkter är att det redaktionella programmet i huvudsak vilar på samma 

publicistiska principer som tidigare. Chefredaktörer är fortsatt ansvariga utgivare med stöd i 

tryckfrihetsförordningen och med etisk grund i spelreglerna för press, radio och tv. Det dagliga 

arbetet på förbundets tidningsredaktioner leds också fortsatt av chefredaktörerna. Något förbud 

att granska förbundet finns inte även om det inte är ett primärt mål för tidningarna. 

Förbundsstyrelsen anser inte att några grundläggande förändringar har skett, utan de 

förändringar som gjorts har syftat till att uppnå ökad samordning, ökat samarbete, större 

sambruk av innehåll, en effektivare användning av medlemmarnas pengar samt en ökad effekt 

av Lärarförbundets fackliga påverkansarbete. 

Förbundsstyrelsen har också under kongressperioden beslutat att införa en tidning som riktar 

sig till alla som arbetar i grundskolan. Förbundsstyrelsens beslut innebär att fler medlemmar 

kan få en extra tidning utöver Lärarnas tidning och Pedagogiska magasinet. Den nya tidningen, 

Grundskolan, ersätter fem tidningar som haft olika målgrupper, bland annat olika lärare inom 

grundskolan, men även andra. Tidningen anpassas till olika lärargrupper via olika editioner, 

vilka kan vara relevanta även för lärargrupper utanför grundskolan. Digitalt innehåll i tidningar 

och övrig kommunikation är ett viktigt komplement för de lärare som inte tillhör de primära 

målgrupperna för editionerna i den nya tidningen. 

Förbundsstyrelsen ser både miljömässiga, verksamhetsmässiga och ekonomiska skäl till att i 

högre grad låta medlemmarnas egna önskemål styra och ge möjlighet att göra ett aktivt val av 

vilken tidning de vill ha och om de vill läsa digitalt eller på papper. En funktion som möjliggör 

för den enskilde medlemmen att själv hantera sina tidningsprenumerationer är redan i drift och 

möjligheten att ersätta papperstidning med digitala upplagor utvecklas löpande. 

Motion 74, 256 och 202 är besvarade. 

Motion 105, 77, 65, 69 och 132 tillgodoses ej. 

 

Lärarförbundets rekryteringsarbete  

I en motion lyfts åsikten om att Lärarförbundets fackliga arbete handlar mer om rekrytering än 

tidigare och att förbundet tappar förtroende bland medlemmar med vissa typer av kampanjer. 

Motionärerna vill att utgångspunkten vid rekrytering ska vara vad Lärarförbundet gör för att 

förbättra medlemmars arbetsvillkor. 
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I verksamhetsinriktningen 2015-2018, vilken kongressen fattat beslut om, poängteras vår 

strävan efter att bli ännu fler genom att rekrytera nya medlemmar och att behålla de många 

lärare och skolledare som redan valt oss. Det övergripande målet 2018, som förbundsstyrelsen 

fattat beslut om utifrån verksamhetsinriktningen, lyder: Varje månad rekryterar vi minst 1 000 

nya yrkesaktiva medlemmar. Att organisera fler ökar våra möjligheter att påverka. Ju fler vi blir 

desto starkare blir lärarnas röst. Rekryteringsarbetet är ett viktigt steg för att nå 

Lärarförbundets mål. För att Lärarförbundet ska nå framgång, krävs ett engagerat och 

aktiverande arbetssätt i medlemmarnas yrkesvardag. På så sätt ska fler lockas av att vara med 

och fler kommer att se nyttan med att vara kvar som en del av Lärarförbundet. Målet är att ena 

alla Sveriges lärare och skolledare i ett förbund och det gör vi genom att lägga fokus på medvetet 

rekryteringsarbete och en tydlig medlemsnytta. Detta behöver genomsyra all vår verksamhet, 

såväl våra utbildningar som vår kommunikation. 

Att vara relevant och att aktivt rekrytera medlemmar till Lärarförbundet, är en förutsättning för 

att vi ska bli fler. Att uppmuntra till engagemang och aktivitet har gett fantastiskt resultat på 

våra mässor och även i sociala medier. Alla tillfällen där medlemmar skriver, delar och berättar 

är en delaktighet som vi behöver ta vara på. På mässorna har till exempel lönecoaching varit ett 

uppskattat inslag. Vi ser ett behov av att engagera och vi rekryterar och agerar rekryterande på 

olika arenor med målgruppsanpassat och varierat innehåll. Villkorsfrågorna är viktiga i lärarnas 

och skolledarnas vardag och därför ser vi vikten av att Lärarförbundet är synligt och närvarande 

och arbetar nära våra ombud och medlemmar på landets skolor och förskolor dagligen. 

En motionär önskar att Lärarförbundet ska utarbeta ett nytt och konkret rekryteringsmaterial 

som visar på medlemsnyttan för varje medlem och några motionärer anser att fler 

medlemsgrupper, som till exempel landstingsanställda och anställda i kulturskolan ska känna 

tillhörighet i förbundet och vill ha bättre riktat material och tydligare information via 

webbplatsen. Arbete pågår med att arbeta fram ett tydligare paket kring medlemsförmåner och 

rekryteringsmaterial för att nå alla yrkeskategorier på ett tydligare och ett mer engagerat sätt än 

tidigare. Arbetet grundar sig huvudsakligen i två undersökningar till medlemmar och 

presumtiva medlemmar. Den ena undersökningen handlar om intresset för medlemsförmåner, 

befintliga och önskade. Den andra undersökningen bygger på olika målgruppers intressen och 

drivkrafter. På så sätt ska alla medlemsgrupper känna tillhörighet och delaktighet i våra kanaler 

och i den information vi förmedlar. 

Motion 70, 186 och 187 (att-sats 1 och 2) är besvarade. 

 

Opinionsbildning och utmärkelser  

Några motioner handlar om Lärarförbundets utmärkelse Bästa skolkommun. Utmärkelsen har 

funnits i snart sjutton år och är väletablerad och känd i kommunerna och medier utifrån att den 

ger en heltäckande bild över kommunens arbete med skola. Syftet med Bästa skolkommun är att 

den ska skapa uppmärksamhet kring den förbättringspotential som finns i skolverksamheten i 

olika kommuner samt utgöra underlag för diskussioner och påverkan i varje kommun. Bästa 

skolkommun har varit och är ett viktigt instrument för organisationens påverkansarbete. 

I kommuner som ligger dåligt till i utmärkelsen har det ofta medfört extra bra 

påverkansmöjligheter och ett omfattande stödmaterial finns för avdelningarnas arbete med 

resultaten. Några motionärer föreslår att utmärkelsen ska ha färre parametrar och mer fokus på 

arbetsbelastning och lärarbrist. Förbundsstyrelsen anser att det är viktigt att vi även framöver 

har en utmärkelse som är bred och heltäckande för att Bästa skolkommun ska uppfattats som en 
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utmärkelse som många politiker och tjänstemän anser det relevant och nödvändigt att placeras 

högt i. En motion anser att det ska införas ett separat pris för fristående huvudmän. I Bästa 

skolkommun ingår dock redan den fristående verksamheten i några av de parametrar som mäts. 

Förbundsstyrelsen avser att inför 2019 års utmärkelse utveckla Bästa skolkommun så att vi kan 

optimera användandet än mer och motionernas intentioner kommer att beaktas i det arbetet. 

Förbundsstyrelsen kommer också att arbeta för en tydlig transparens i kriterierna och 

placeringar. 

Lärarförbundet har flera återkommande opinionsaktiviteter och till alla dessa produceras 

material som avdelningarna kan använda i sitt arbete. Materialet ser olika ut beroende på 

tillfälle men utgår alltid från Lärarförbundets grafiska profil och kampanjbudskap. Arbete med 

att förbättra stödet för att erbjuda materialet i tid och med ökad användarvänlighet pågår 

ständigt. Under året har det bland annat tagits fram webbdynamiska mallar för avdelningarna 

att använda samt system för att skriva under debattartiklar. Under året arbetas också en ny 

webbaserad utbildning inom opinionsbildning fram, som stöd för hur opinionsbildningsarbetet 

kan bedrivas. 

Lärarförbundet samarbetar med några aktörer kring prisutdelningar. Lärarförbundet har ett 

helt eget pris till årets lärare i fritidshem. Lärarförbundet övertog det priset när den tidigare 

samarbetsaktören drog sig ur det. Förbundsstyrelsen arbetar kontinuerligt med att utveckla av 

denna typ av prisutmärkelser och avser fortsätta med det. 

Lärarförbundet delar i rekryterande syfte ut stipendier till lärarstuderande, doktorander och 

forskarstuderande samt till medlemmar och förtroendevalda för fackliga studier utomlands. 

Förbundsstyrelsen arbetar kontinuerligt med hur dessa stipendier utformas och avser att under 

kommande kongressperiod utveckla det arbetet vidare. 

Motion 262, 85, 14, 83, 188, 257, 59, 233, 123, 125 är besvarade. 

 

Kommunikation av kollektivavtal, Lärarförbundets historia och vikten av 
medlemskap 

Motionärer anser att den fackliga historien är på väg att glömmas bort och att många tar 

kollektivavtalade förmåner för givet. De menar att många saknar kunskap om den svenska 

partsmodellens betydelse, vikten av kollektivavtal och nyttan med fackligt medlemskap. 

Motionärerna menar att Lärarförbundet bör skapa en digital central där den fackliga historien 

sammanfattas och publiceras, samt att Lärarförbundet i samarbete med andra fackförbund, 

skapar en folkbildningskampanj för att höja den folkliga bildningsnivån kring dessa frågor. 

Lärarförbundets stolta historia är viktig och finns återgiven i form av bok och film på 

Lärarförbundets webbplats samt som beställningsmaterial i vår webbshop. Alla ombud får 

kunskap om Lärarförbundets historia i både den grundläggande ombudsutbildningen och 

utbildningen Fackligt inflytande på arbetsplatsen.  

Vi samarbetar med Lärarstiftelsen som arbetar för att stötta lärarna i både yrkesroll och 

yrkesutveckling. Genom stipendier, forskning och olika typer av projekt vill Lärarstiftelsen visa 

på lärarnas viktiga yrkesroll och yrkesutveckling.  Just nu pågår ett bokprojekt med titeln Att 
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möta tidens krav – om Lärarförbundet och dess samtid 1991 - 2016. Syftet är att förmedla 

fackliga framgångar, det politiska läget samt vad det fackliga arbetet gett för resultat.  

Genom vårt medlemskap i TCO vill Lärarförbundet även visa på den svenska modellens viktiga 

betydelse för fackföreningarnas framgång genom åren. Därför skapades filmen ”Like a swede” 

som har syftet att visa på de förmåner Sverige har jämfört med andra länder genom 

kollektivavtalen. Filmen kan användas vid många olika tillfällen för att på ett humoristiskt sätt 

förklara kollektivavtalets värde. Genom Min Trygghet informerar vi om kollektivavtalade 

försäkringar så att våra medlemmar inte går miste om ersättningar de har rätt till vid till 

exempel föräldraledigheter eller olycksfall. När vi är ute och informerar om Min Trygghet, 

informerar vi om hela kollektivavtalets värde. På webbplatsen knegdeg.se finns mer information 

om vad kollektivavtalet kan betyda för den egna ekonomin och vad avtalet kan vara värt i pengar 

vid olika händelser i livet. Bakom knegdeg.se står PTK – 27 fackförbund i samverkan, däribland 

Lärarförbundet. 

Motion 207 och 209 är besvarade. 

 

Motion 6, Lärare och övriga pedagoger ges ej tillräckliga förutsättningar för att 
hinna med sina arbetsuppgifter inom arbetstidens ramar. 

Enskild motion 
av Ann-Margret Svendsén 

Det är viktigt att mängden arbetsuppgifter verkligen ryms inom arbetstiden och är i paritet med 

vad som skrivs i OSA 2015:4, §9 Arbetsbelastning, §10 Arbetsinnehåll, §11 Arbetstid, så att det ej 

uppstår obalans mellan arbetsuppgifter (KRAV) och förutsättningar (RESURSER). 

Lärarförbundet har verktyg för att beräkna de flesta yrkesgruppers arbetstiders arbetsinnehåll, 

men allt för få har kunskap om hur de på bästa sätt kan nyttjas. 

Jag/vi yrkar 

• att Lärarförbundet centralt omgående ger de regionala ombuden i uppgift att tillsätta 
arbetsgrupper som snarast ger utbildningsinsatser till medlemmarna i hur verktyget 
"Räknestickan" kan nyttjas. 

• att Lärarförbundet omedelbart framtager ett liknande verktyg som "Räknestickan" till 
tjänster med mer komplexa arbetsscheman, där arbetsdagarna ej är lika över perioden. 

 

 

Motion 14, Öppenhet med statistik från bästa skolkommun. 

Enskild motion 
av Robert Christensen 

För att tydliggöra situationen för de anställda i skolSverige, vill jag föreslå att Lärarförbundetets 

ranking ”Bästa skolkommun”, öppet redovisar siffror i de olika rankingkriterierna. 

För öppenhet 

För tydlighet 

För service 

För påtryckningsbarhet 
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För demokrati 

För skolutveckling 

Jag/vi yrkar 

• att kongressen uppdrar till förbundsstyrelsen att öppet redovisa kriteriernas innehåll i 
Bästa skolkommunsrankingen. 

• att varje kommun får ett sammanställt material med alla siffror som står bakom 
rankingen i de respektive kriterierna. 

 

 

Motion 24, Lärarförbundets hemsida  

av Arvika 

Borgholm 

Säffle 

AcadeMedia 

Eslöv 

Ovanåker 

Skövde 

Värmdö 

Västervik 

Partille 

Kävlinge 

Stockholm 

Lärarförbundets hemsida fungerar inte tillfredsställande.  Den 30:e mars 2017 hade 

Lärarförbundet 113 854 konton registrerade på hemsidan. Av dessa var 101 474 medlemmar. Vi 

utgår från att i den siffran ingår både aktiva och pensionärer. Totalt har vi (enligt senaste 

uppdateringen som stod att finna på hemsidan 2017-04-25) drygt 175 000 aktiva medlemmar. 

En anledning till att väldigt många aktiva medlemmar inte använder sidan kan vara att man 

måste skapa ett konto innan den kan användas. Tidigare räckte det med att man gick in med 

personnummer och medlemsnummer, men på den nya sidan, skapad i maj 2014 måste man 

också registrera vad man är intresserad av för att ett konto ska skapas. På nästan tre år har man 

alltså inte ens lyckats få med mer än två tredjedelar av alla aktiva medlemmar på den sida som 

man hoppas ska engagera och entusiasmera våra medlemmar. Det kan knappast vara ett 

godkänt resultat. Den nya möjligheten att logga in med bank-ID är välkommen. 

Tittar man på statistiken över besök på våra lokala hemsidor är en stor majoritet av besöken 

från icke inloggade besökare som kommer från Google. 

När vi, förtroendevalda, ska använda sidan ska den vara ett väl fungerande arbetsredskap som vi 

lätt kan använda. Den upplevs i nuläget som ologisk och svårnavigerad. Det är svårt att hitta de 

fakta och det stöd man letar efter.  

Medelstora kommuner använder hemsidan kontinuerligt och för dem innebär den begränsning i 

administrationsverktyget, att de har svårigheter att synliggöra sina nyheter. Var de lokala 

evenemangen eller information läggs på den lokala hemsidan, har de ingen möjlighet att 

påverka. Detta försvårar naturligtvis för medlemmar att hitta lokala nyheter. 
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Jag/vi yrkar 

• att förbundsstyrelsen ger uppdrag till ansvariga för IT-frågor att med hjälp av en 
arbetsgrupp bestående av medlemmar/förtroendevalda se över hemsidan för att skapa 
en bättre användarvänlighet. 

• att man anpassar hemsidan så att förtroendevalda vid inloggning kan välja en sida 
anpassad för det arbete som ska utföras. 

 

 

Motion 59, Utöka, kom i tid eller lägg ner! 

av Lerum 

Alingsås 

Vi upplever att material till riktade kampanjer tex. förskolans och fritidshemmens dagprofileras 

för dåligt och kommer alldeles för sent. 

Material om tex. förskolans dag har ingen funktion när dagen är över. 

Jag/vi yrkar 

• Att man i samband med riktade kampanjer tex. fritidshemmets dag erbjuder materialet 
i god tid avsett för detta tillfälle. 

 

 

Motion 65, Oberoende tidningar 

Enskild motion 
av Lotta Söderström 

Halmstad 

Kungälv 

Huddinge 

Enligt våra stadgar ska Lärarförbundet kännetecknas av stor öppenhet och olika åsikter ska 

föras fram och mötas med respekt. 

Demokrati bygger på detta. Våra tidningars fria ställning i förhållande till Lärarförbundets 

kansli och avdelningar är ett exempel. 

Jag anser att medlemmarna ska ha ett avgörande inflytande över sina tidningar och därför ska 

frågan remisshanteras. 

Jag/vi yrkar 

• att kongressen river upp förbundsstyrelsens beslut om ett nytt redaktionellt program för 
Lärarförbundets tidningar 

• att frågan går ut på remiss 
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Motion 69, Tidningarnas oberoende ställning i Lärarförbundet 

av Göteborg 

Huddinge 

Halmstad 

Kungälv 

Kävlinge 

I den nya Kommunikationsstrategin har förbundsstyrelsen beslutat att begränsa tidningarnas 

självständighet och möjligheter att kritiskt granska Lärarförbundets verksamhet. 

Även om chefredaktören fortfarande kan fatta redaktionella beslut ska tidningarna i samråd 

med kommunikationsavdelningen framföra förbundets fastslagna politik. 

Vi befarar att detta kan resultera i att tidningarnas oberoende ställning försvagas. 

Jag/vi yrkar 

• att förbundsstyrelsen återkallar sitt beslut kring tidningarnas oberoende ställning och 
att man i demokratisk anda låter kongressen besluta i frågan. 

 

 

Motion 70, Motion om ändrad rekryteringsstrategi 

av Kungälv 

Huddinge 

Tjörn 

Eslöv 

Umeå 

Alingsås 

Stockholm 

Kävlinge 

Under senare år har allt mer fokus i det fackliga arbetet i Lärarförbundet lagts på rekrytering. 

Vår nuvarande strategi är att med ”kärleksväggar” på mässor, ”kärlekspepp” och färgglada 

hjärtan i sociala medier typ ”I love AFS:en” etc locka nya medlemmar. Snart sagt varje kurs och 

utbildning innehåller rekryteringsdelar. 

Vår framgång i rekryteringsarbetet kan diskuteras. 

Vår nuvarande strategi riskerar att undergräva både vårt berättigande som fackförening och vårt 

förtroende bland medlemmar. Det försvårar fackliga förtroendemäns och ombudsuppdrag: 

Att kämpa för medlemmars förutsättningar, villkor och autonomi i sin anställning. 

Lärarförbundets huvudsakliga uppgift skall vara just detta. Våra medlemmar förväntar sig det. 

Vår rekryteringsstrategi skall vila på metodisk, långsiktig, kunnigt och engagerat arbete i de 

frågor våra medlemmar tycker är viktiga. Medlemsdialogen och många förtroendevalda intygar 

att det handlar om villkorsfrågor. Idag är den mest brännande frågan sänkt arbetsbelastning och 

rimliga villkor. Kort sagt: arbetsmiljöfrågor. 
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Vårt arbete med dessa frågor är vägen till framgångsrik rekrytering. 

Jag/vi yrkar 

• Att utbildningar anordnade i Lärarförbundets regi inte skall innehålla något inslag om 
rekrytering med undantag för utbildningar där fler medlemmar är uttalat huvudfokus 
för utbildningen.  

• Att Lärarförbundet i våra olika kommunikationskanaler och vid rekrytering av nya 
medlemmar tar utgångspunkt i det arbete våra förtroendevalda gör för att förbättra 
medlemmars arbetsvillkor.  

• Att Lärarförbundet i våra olika kommunikationskanaler upphör med användandet av 
uttryck som ”kärleksvägg”, ”kärlekspepp” och ”I love AFS:en”.  

 

 

Motion 74, Obligatoriska medlemstidningar 

Enskild motion 
av Carina Svedberg 

Lärarförbundet är och ska vara ett fackförbund i framkant inom många områden. Så det är även 

en självklarhet att tänka på miljön i det lilla perspektivet och som det kan vara lätt att påverka. 

Detta genom att låta medlemmarna själva göra ett aktivt val och kunna minska på den mängd 

som går direkt till pappersåtervinningen utan att de ens har blivit öppnade.   

Jag/vi yrkar 

• att medlemmar som är registrerade på samma adress enligt folkbokföringen kan göra 
ett aktivt val att inte få dubbla tidningar av Lärarnas tidning och Pedagogiska 
Magasinet, det vill säga de tidningar som inte är valbara och ingår i medlemskapet. 

• att detta blir en del i Lärarförbundets arbete för att minska på negativ miljöpåverkan. 

• att minska på onödiga kostnader på olika nivåer eftersom dubbla tidningar inte 
används. 
 

 

Motion 77, Styrning av tidningarna är ett ideologiskt beslut 

av Göteborg 

Förbundsstyrelsen har med mindre än ett år kvar till kongress beslutat att 

kommunikationsavdelningen och Lärarförbundets tidningar ska knytas tätare till varandra. Hur 

tidningarna ska styras, om de ska styras, är ett ideologiskt beslut och bör därför fattas av 

kongressen. Det är en kongressfråga! Riv upp beslutet och överlämna till kongressen att fatta 

beslut. Vill vi ha en journalistiska produkter eller endast toppstyrda kommunikationskanaler?  

Jag/vi yrkar 

• att beslutet om hur Lärarförbundets tidningar ska styras överlämnas till kongressen.  

 

 

Motion 83, Inrättande av priset ”Bästa fristående huvudman” 

Enskild motion 
av Erika Bäck 

Då Lärarförbundet ska vara ett förbund för alla lärare anser vi i det fristående teamet i Göteborg 

att det även borde finnas en ranking för ”Bästa fristående huvudman”. Som rankingen ser ut 

idag är det bara kommunala verksamheter som inkluderas. Detta gör att fristående 
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verksamheter fortsätter att prioriteras bort av Lärarförbundet och detta gör det svårare för 

förbundet att rekrytera nya medlemmar hos fristående huvudmän. Idag består skolvärlden av 

många fristående huvudmän, vissa bra andra mindre bra. Skulle Lärarförbundet införa en 

ranking för fristående huvudmän tror vi att pressen på att vara en bra huvudman ökar, vilket 

underlättar för våra medlemmar. 

Enligt den faktabilaga som förbundsstyrelsen presenterade i sitt remissförslag angående 

organisering av fristående verksamheter, framgår att det finns ca 2837 arbetsgivare där 

Lärarförbundet har 15000 medlemmar. 

Eftersom vårt förbund idag tappar aktiva medlemmar anser vi att det är viktigt att vi synliggör 

att Lärarförbundet bevakar och aktivt arbetar med frågor som rör den fristående 

verkasamheten. Att införa priset ”Bästa fristående huvudman” tror vi kan bidra till detta.   

För att införa priset behöver förbundet anpassa kriterierna utifrån vad de fristående 

huvudmännen ska bli bedömda då flera av dagens kriterier inte går att uppfylla. 

Jag/vi yrkar 

• Att priset ”Bästa fristående huvudman” inrättas. 

• Att kriterier för bedömning av huvudmännen tas fram som passar fristående 
verksamheter.  

 

 

Motion 85, Bästa skolkommun 

Enskild motion 
av Henrik Wollter 

Bästa skolkommun är ett verktyg som möjliggör dialog med huvudmän om skolutveckling. Det 

syftar till att öka Lärarförbundets möjligheter att påverka. Verktyget går ut på att jämföra olika 

kommuner med varandra. Problemet är att inte förändringar hos huvudmannen från år till år 

syns. Det hade varit mer användbart om det istället gick att mäta på vilket sätt huvudmannen 

faktiskt väljer att förbättra villkoren för att åstadkomma god utbildning.  

Jag/vi yrkar 

• att Lärarförbundet omformar mätinstrumentet, så att man kan mäta skillnad hos 
huvudman från år till år. 

• att kongressen ger förbundsstyrelsen i uppdrag att utarbeta ett stödmaterial till media, 
huvudmän samt medlemmar hur resultat skall utläsas, hur det kan tolkas och användas. 

• att kongressen ger förbundsstyrelsen i uppdrag att utforma en plan för implementering 
av ett ändrat mätinstrument.  

 

 

Motion 105, Oberoende media 

av Kristianstad 

Ängelholm 

Huddinge 

Efter vårens turbulens där chefredaktören på Lärarnas tidning valde att avgå är vi mycket 

bekymrade. Beslutet att ta bort det granskande uppdraget för våra oberoende medlemstidningar 
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är ett så stort ingrepp, en fråga som hör hemma i Lärarförbundets demokratiska arenor, t ex 

förbundsråd 

Jag/vi yrkar 

• taget beslut bryts upp och frågan hänvisas till kongressen för beslut 

 

 

Motion 123, Införande av Årets lärare inom högre utbildning 

av Universitet och högskola 

AcadeMedia 

Lärarförbundet har pris för årets lärare inom olika lärarkategorier men inget pris för goda 

lärarprestationer inom universitet och högskola. För att visa att Lärarförbundet är ett förbund 

från förskola till högskola behöver även den högre utbildningens lärare uppmärksammas för 

goda insatser. Ett sådant pris kommer att ge Lärarförbundet större synlighet på universitet och 

högskola och blir därmed medlemsrekryterande. 

Lärarförbundet universitet och högskola. 

I sin roll som förbundsstyrelseledamot avstår Mikael Forsberg från att ställa sig bakom 

motionen.  

Jag/vi yrkar 

• att Lärarförbundet inför ett pris för årets lärare inom högre utbildning. 

 

 

Motion 124, Stärkande av medlemsgrupp inom högre utbildning 

av Universitet och högskola 

AcadeMedia 

Gotland 

Högre utbildning drivs av lärare och forskare med god förankring i aktuell forskning. Deras 

arbetsinsatser är också en förutsättning för att åstadkomma hög kvalitet inom många olika 

verksamheter i samhället. Inom Lärarförbundet är medlemsgruppen viktig eftersom de utbildar 

alla professioner och fortbildar för morgondagen.  

Lärarförbundet Universitet och högskola 

I sin roll som förbundsstyrelseledamot avstår Mikael Forsberg från att ställa sig bakom 

motionen. 

Jag/vi yrkar 

• att Lärarförbundet skall stärka medlemsgruppen lärare och forskare inom högre 
utbildning genom att synliggöra gruppen inom Lärarförbundets medier. 

•  att Lärarförbundet skall arbeta aktivt för att lärare och forskare inom högre utbildning 
lyfts fram internt och externt.  
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Motion 125, Stipendier för lärare inom högre utbildning 

av Universitet och högskola 

För några år sedan fanns det en möjlighet för forskarstuderande och lärare inom högre 

utbildning att ansöka om medel från Lärarförbundet för forsknings- och konferensresor. Det 

stipendiet behöver återinföras och utvecklas. Ur ett fackligt perspektiv i förhållandet till 

professionsutvecklingsfrågor gagnar det Lärarförbundet och även samhället i stort att kunna 

erbjuda möjligheten för anställda inom universitet och högskola att kunna vidareutveckla 

utbildning och forskning. Det bidrar även till nyrekrytering och genererar därmed fler 

medlemmar från universitet och högskolor samt till att medlemmar inom högre utbildning ser 

Lärarförbundet som ett förstahandsval. Samrådsavdelningen för universitet och högskola anser 

därför att det är av stor vikt att denna möjlighet återinförs.  

Lärarförbundet universitet och högskola. 

I sin roll som förbundsstyrelseledamot avstår Mikael Forsberg från att ställa sig bakom 

motionen.  

Jag/vi yrkar 

• att Lärarförbundet återinför och utvecklar ett stipendium för forskarstuderande och 
lärare anställda inom universitet och högskola gällande resor, konferenser och annan 
relevant kompetensutveckling. 

 

 

Motion 127, Lärarförbundets olika lärare 

av Universitet och högskola 

AcadeMedia 

Gotland 

Trelleborg 

Lärarförbundet har historiskt sett fungerat samlande för olika lärarkategorier och 

lärarorganisationer. Därför har också Lärarförbundet vuxit och är i nuläget nordens största 

lärarorganisation! Vi är övertygade om att lärare vinner på att hålla ihop och att det är ett 

vinnande koncept för professionen i stort. Då blir vi starkare och tillsammans kan vi öka lärares 

status i samhället.  

Medlemmarna i Lärarförbundet är lärare i kulturskola, i fritidshem, inom Specialpedagogiska 

skolmyndigheten, inom universitet och högskolor, inom yrkesutbildning, på gymnasiet och på 

komvux. De är studievägledare, förskolechefer, skolledare, förskollärare, grundskollärare och 

ämneslärare. En del är forskare och andra är utbildningsadministratörer med en bakgrund eller 

utbildning som lärare. Lärarförbundets medlemmar är en unik blandning av OLIKA sorters 

lärare. 

Det finns också en fara i att vara ett stort förbund. De olika läraridentiteterna försvinner i 

Lärarförbundets tal om ”Lärare”. Det är viktigt att bilden av Lärarförbundets lärare tillåts ha 

flera nyanser. Detta kan exempelvis göras genom att förbundet oftare använder olika 

lärarkategorier i hemsidans språkbruk. Hemsidan är Lärarförbundets ständigt öppna ansikte 

utåt och skickar viktiga signaler till nuvarande medlemmar och blivande.  
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Varje lärare ska kunna hitta sin lärarkategori redan på webbens förstasida. På så vis skapar vi en 

gedigen grund för framgångsrik medlemsrekrytering som ligger i linje med vår digitala samtid. 

Då blir vi förbundet som ser och uppmärksammar olikheterna samtidigt som vi förenar och 

kämpar för alla lärare inom professionen.  

Lärarförbundet universitet och högskola. 

I sin roll som förbundsstyrelseledamot avstår Mikael Forsberg från att ställa sig bakom 

motionen.  

Jag/vi yrkar 

• att förstasidan på Lärarförbundets hemsida ska signalera den mångfald av olika lärare 
som finns i förbundet. Då blir lärares likheter och olikheter något framträdande i bilden 
av Lärarförbundet.  

 
 

Motion 132, Lärarförbundets tidningar 

av Huddinge 

Säffle 

Botkyrka 

AcadeMedia 

Kristianstad 

Kungsbacka 

Vallentuna 

Kungälv 

Karlstad 

Eslöv 

Värmdö 

Upplands Väsby 

Partille 

Lärarförbundets tidningar är mycket uppskattade av våra medlemmar och har också fått pris för 

sin goda kvalitet. Ett nytt redaktionsprogram har nyligen beslutats av förbundsstyrelsen. Det 

nya redaktionsprogrammet innebär att tidningarnas oberoende hotas och till exempel att deras 

möjlighet till granskning av Lärarförbundet inskränks. Det är allvarligt att medlemmar och 

förtroendevalda i alla avdelningar inte erbjudits möjlighet att påverka ett beslut som innebär en 

stor förändring gällande tidningarnas frihet och oberoende. Det är särskilt anmärkningsvärt 

eftersom det i förbundets styrdokument står ”all verksamhet som Lärarförbundet bedriver 

organiseras på ett sätt som gynnar den demokratiska processen.” 

Jag/vi yrkar 

• att beslutet om nytt redaktionsprogram för Lärarförbundets tidningar bryts upp och 
frågan hänvisas till kongressen för beslut 
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Motion 186, Synliggöra medlemsnyttan på ett bättre sätt 

av Karlstad 

Kalmar 

Halmstad 

Kävlinge 

Ängelholm 

Vi får ofta frågan om varför man ska vara med i Lärarförbundet. Vad medlemmen får för sin 

medlemsavgift, som man anser är för hög. 

De svar som vi ger utgår från hemsidans förmåner och vår historia. Medlemmarna vill ha 

tydligare och konkreta exempel på vad man som medlem får för sin medlemsavgift och varför 

man ska vara med i Lärarförbundet. 

Jag/vi yrkar 

• att Lärarförbundet utarbetar ett nytt och konkret material som på ett enkelt och 
informativt sätt visar på medlemsnyttan för enskild medlem.  

 

 

Motion 187, Att alla yrkesgrupper som Lärarförbundet organiserar känner 
tillhörighet i förbundet 

av Karlstad 

Halmstad 

Huddinge 

Lärarförbundet organiserar många lärare inom förskola, fritidshem, grundskola och 

gymnasieskola. 

Men Lärarförbundet organiserar också medlemmar inom andra förvaltningar i kommunen som 

inte är "utbildningsförvaltningar". Man ska som medlem kunna känna att förbundet arbetar för 

mig som medlem även om jag arbetar på en mindre enhet utanför traditionella skolan. 

Medlemmar inom Kulturskolan och Landstinget är också viktiga och att deras frågor om lön, 

arbetsvillkor och arbetsmiljö tas på allvar i förbundet. 

Jag/vi yrkar 

[not: att-sats 3 besvaras under Avtal] 

• att Lärarförbundet granskar information som ges ut eller ligger på hemsida/ sociala 
medier så att fler medlemmar känner tillhörighet i förbundet. 

• att riktat material finns att tillgå för alla yrkeskategorier.  

• att alla Lärarförbundets medlemmar följer centrala avtal.  
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Motion 188, Tydligare struktur och planering gällande återkommande 
opinionsaktiviteter 

av Karlstad 

Kalmar 

Eslöv 

Västervik 

Kävlinge 

Ovanåker 

Varje år uppmärksammar Lärarförbundet bla. förskolans dag, skolans dag och fritidshemmets 

dag. Även andra för oss viktiga delar av utbildning uppmärksammas som modersmål och 

internationella dagen. 

Dessa dagar är av stor vikt för våra medlemmar för att synliggöra värdet av verksamheten, och 

att Lärarförbundet anser detsamma. Avdelningen uppmanas att uppmärksamma dagarna med 

färdigt centralt material eller förslag på opinionsaktivitet på tex sociala medier. Vi anser att det 

material som finns ofta kommer för sent och inte är tillräckligt. 

Jag/vi yrkar 

• att Lärarförbundet lägger större vikt vid planering och utformande av material till 
återkommande opinionsaktiviteter. 

• att gemensam debattartikel ska produceras till avdelningarna vid viktigare 
opinionsaktivitet.  

 

 

Motion 202, Lärarförbundets tidningar 

av Lund 

Eslöv 

Karlstad 

Halmstad 

Kungälv 

Huddinge 

Lärarförbundets styrelse har antagit ett redaktionellt program för tidningarna där det tidigare 

uppdraget att granska förbundet är borttaget. Lärarförbundets styrelse vill att Lärarförbundets 

kommunikationsavdelning ska samplanera med tidningarna. Detta kommer att påverka 

tidningarnas trovärdighet. Tidningar kopplade till en fackförening borde vara oberoende och 

självständiga. Tidningarna ska ge medlemmarna möjlighet till fri debatt och granskning. Det är 

skillnad på kommunikation och journalistik. 

Problem som uppstår är: 

• Lärarförbundets tidningar blir en informationskanal när de inte längre får granska 
verksamheten i förbundet kritiskt. 

• Lärarförbundets kommunikationsavdelning ska bli delaktiga i tidningarnas 
journalistiska arbete och det påverkar journalisters möjligheter att föra en fri 
journalistik. 

• Lärarförbundets medlemmars förtroende för tidningarnas journalistik kan ifrågasättas 
när det görs inskränkningar i tidningarnas oberoende. 
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Jag/vi yrkar 

• Att Lärarförbundet inte inskränker i den redaktionella integriteten för Lärarförbundets 
tidningar utan låter Lärarförbundets tidningar vara oberoende och självständiga 

 

 

Motion 207, Lärarförbundets fackliga historia 

av Lund 

Kalmar 

Eslöv 

Helsingborg 

Ängelholm 

Botkyrka 

Kävlinge 

Lärarförbundets fackliga historia 

Den fackliga historien är på väg att glömmas bort och i mångt och mycket är den redan 

bortglömd. Viktigt att se till att de fackliga grundplåtarna lever vidare. Lärarförbundet borde 

vara den organisation som tar vara på engagemanget kring den fackliga historien. 

Lärarförbundet borde skapa en historiskt fackligt digital central med möjlighet till personliga 

möten. 

Problem som uppstår är: 

• Den fackliga historien är på väg att glömmas bort 

• Människor tar föräldraledighet, kollektivavtal, semester, arbetstid, MBL och arbetsmiljö 
för givet och förstår inte vilket långvarigt fackligt arbete som ligger bakom. 

• Lärarförbundet får färre medlemmar 

Jag/vi yrkar 

• Att Lärarförbundet skapar en digital central där den fackliga historien samlas ihop och 
sammanställs.  

 

 

Motion 209, Folkbildningskampanj om nyttan av facklig organisation  

av Lund 

Kalmar 

Eslöv 

Helsingborg 

Västervik 

Kävlinge 

Många gånger när vi som fackliga förtroendemän pratar med främst oorganiserade, men även 

med våra medlemmar, möts vi ofta av frågan vad man har för nytta av att vara med i ett 

fackförbund. De uttrycker stor okunskap om vad ett fackförbund gör och förstår inte vad de får 

för medlemsavgiften. Vi som företräder facket får lägga mycket tid och energi på att förklara 

saker som borde vara självklara.  
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Problem som uppstår är: 

• Fackliga förtroendemän möts av stort oförstående av nyttan med medlemskap i ett 
fackförbund. 

• Fackliga förtroendemän får ägna mycket energi och tid till att förklara saker som borde 
vara självklara.  

• Lärarförbundet tappar medlemmar och har svårt att rekrytera på grund av detta.  

• Den fackliga organisationsgraden sjunker då folk inte förstår nyttan med att vara 
medlem i en facklig organisation  

Jag/vi yrkar 

• Att Lärarförbundet verkar för att höja den folkliga bildningsnivån vad gäller nyttan av 
medlemskap i en facklig organisation. 

• Att Lärarförbundet verkar för att höja den folkliga bildningsnivån vad gäller den 
svenska modellens betydelse för den svenska arbetsrätten och den svenska 
arbetsmarknaden. 

• Att Lärarförbundet verkar för att höja den folkliga bildningsnivån vad gäller 
kollektivavtalets betydelse för den svenska arbetsrätten och den svenska 
arbetsmarknaden. 

• Att Lärarförbundet avsätter medel och resurser för att skapa möjlighet för en 
folkbildningskampanj enligt ovan. 

• Att Lärarförbundet tar kontakt med andra fackförbund för att tillsammans med dessa 
verka för ovan.  

 

 

Motion 233, Utöka eller lägg ner 

av Mölndal 

Eslöv 

Vi upplever att utbudet i materialkatalogen vad gäller profilartiklar är för begränsat. 

Jag/vi yrkar 

• att profilartiklarna görs mer valbara utifrån medlemmars verksamheter. 

• att utbudet av material vidgas 

• att man i samband med riktade kampanjer t.ex. fritidshemmensdag erbjuder material i 
god tid avsett för detta.  

 

 

Motion 256, Medlemstidningar för grundskolan 

av Skellefteå 

Eftersom grundskolan återigen blir indelad i stadier bör medlemstidningarna för grundskolan, 

Alfa och Origo, ersättas. 

Vi föreslår två tidningar; en för högstadiet och en annan för förskoleklass, fritidshem, låg- och 

mellanstadiet. Tidningarna kan både handla om villkors- och professionsfrågor. På tidningarna 

ska det tydligt framgå att utgivare av tidningarna är Lärarförbundet. 
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Jag/vi yrkar 

• att förbundet ska ge ut två tidningar för grundskolan; en för högstadiet och en annan för 
förskoleklass, fritidshem, låg- och mellanstadiet. 
  

 

Motion 257, Verktyg för opinion och kommunikation i avdelningarna 

av Skellefteå 

Karlstad 

Umeå 

Kalmar 

Botkyrka 

Åsele 

Sociala och digitala medier är de viktigaste ytorna för kontakt till medlemmar och presumtiva 

medlemmar vi har. Därför är det viktigt att Lärarförbundet kan hålla en tydlig och kvalitativ 

kommunikation såväl centralt som ute i avdelningarna. 

Vi föreslår därför att det bör finnas snabbare och enklare tillgång för avdelningarna till 

bakgrunder, ramar, delningsbilder, textunderlag osv att användas i framför allt sociala medier, 

bloggar och annan digital kommunikation. Det som finns känns ofta för lite och/eller för 

svårtillgängligt. Detta kan gälla specifika kampanjer som t ex ”Lärareffekten” eller #därförlärare 

men även ramar, bakgrunder och layouter för lokala budskap liknande de som används i de 

centrala kanalerna via t ex Instagram, Twitter och Facebook. Till exempel kunde det handla om 

ett enkelt grafiskt verktyg online för att skapa delningsbilder, bildbudskap osv efter givna 

mallar. 

Jag/vi yrkar 

• att förbundet tar fram verktyg till avdelningarna för kommunikation i sociala och 
digitala medier; t ex bilder, ramar, texter och mallar. Dessa ska vara enkla att hantera 
och lätta att ha tillgång till.  

 

 

Motion 262, Revidera "Bästa skolkommun" 

av Örebro 

Botkyrka 

Lärarförbundet har under många år haft ”Bästa skolkommun” som ett viktigt inslag i 

påtryckningsarbetet. Under senare år har ”Bästa skolkommun” mer problematiserats och 

diskuterats med negativa anspelningar från medlemmar, arbetsgivare och media. 

Vi vill att lärarförbundet omarbetar ”Bästa skolkommun” så att den blir tydlig och mer 

lättåskådlig med färre parametrar samt fokus på arbetsbelastning och lärarbrist. Syftet bör vara 

att lyfta de goda exemplen och på så sätt sporra kommuner att satsa på det som ger effekt. 

Jag/vi yrkar 

• att Lärarförbundet reviderar ”Bästa skolkommun”.  
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Motion 263, Utveckla tillgängligheten på fler språk. 

av Örebro 

Utveckla tillgängligheten på fler språk. 

Lärarförbundets grundläggande värderingar om mänskliga rättigheter och likabehandling är 

något vi värderar högt. Vi har många medlemmar som har annat ”huvudspråk” än svenska och 

för att leva upp till det vi själva säger i våra dokument så behöver vi göra Lärarförbundets 

hemsida och Lärarförbundets material tillgängligt på flera språk.  

Jag/vi yrkar 

• att Lärarförbundet utvecklar hemsida och annat material på fler språk.  

 

 

Motion 264, Jämställdhet- och likabehandlingsperspektiv 

av Örebro 

I en tid av hårdnande samhällsklimat och hot mot mänskliga rättigheter behövs ett starkt och 

tydligt Lärarförbund så är det viktigt att vi har säkerställt att all kommunikation, opinion och 

material är jämställdhet- och likabehandlingssäkrat.  

Jag/vi yrkar 

• att Lärarförbundet kvalitetssäkrar all kommunikation, opinion och material utifrån ett 
jämställdhet och likabehandling.  

 

 

Motion 280, Koll på kollektivavtal 

av Stockholm 

Det finns fall där huvudmän uppger att de har kollektivavtal utan att vara anslutna till ett sådant 

eller använder sig av dokument från arbetsgivarorganisationer de inte är medlemmar i. Det är 

vår uppgift att vårda och skydda våra centralt tecknade kollektivavtal samt på ett enkelt sätt visa 

för framtida och nuvarande medlemmar med vilka huvudmän vi har - eller inte har, tecknat 

kollektivavtal. 

Jag/vi yrkar 

• att Lärarförbundet sammanställer ett allmänt öppet sökbart register på hemsidan för de 
huvudmän som har eller inte har kollektivavtal så att våra medlemmar och framtida 
medlemmar med säkerhet kan veta detta snabbt och enkelt 

 

 

  



 

   82 [211] 

 
 

 
 

   

 

Organisering i fristående verksamhet 
 

Förbundsstyrelsens yttrande över motionerna 81, 84, 90, 111, 146, 147, 165, 175, 
285, 286 

Flera motioner handlar om förbundsstyrelsens förslag till organisering i fristående verksamhet. 

Sedan fristående skolor infördes har Lärarförbundet prövat olika vägar och metoder för att möta 

medlemmarnas behov inom de fristående verksamheterna. Frågan har diskuterats på 

kongresser under större delen av 2000-talet. Förbundsstyrelsen konstaterar att det nu är hög tid 

att ta ett nytt grepp för att hitta en lämplig organisation som har bättre förutsättningar att 

kanalisera medlemmarnas engagemang, möta deras behov och ge dem demokratiskt inflytande. 

Efter en lång dialogprocess under 2017 –  vilken alltså föregåtts av diskussioner på flera tidigare 

kongresser – har förbundsstyrelsen föreslagit förändringar. Förbundsstyrelsens menar att dessa 

är väl beredda och genomlysta i organisationen och anser därför inte att frågan behöver utredas 

mera innan beslut kan fattas. 

Motiven till förbundsstyrelsens förändringsförslag är följande: 

• De fristående medlemmarna är klart mindre nöjda med Lärarförbundet på 
arbetsplatsen och saknar i större utsträckning ombud än kommunalt anställda 
medlemmar. 

• Förtroendemannastrukturer uppbyggda utifrån kommuner behöver utvecklas så att vi 
kan organisera oss utifrån arbetsgivare. Den kommunala fackliga tiden får t.ex. inte 
användas för fristående medlemmar. Det är inte en hållbar lösning inför framtiden att 
kommunalt anställda förtroendevalda företräder fristående medlemmar. 

• De fristående medlemmarna måste få en rättmätig demokratisk representation i 
Lärarförbundet, vilket de inte har idag. 

Förbundsstyrelsen har inför förslaget diskuterat och bedömt alternativet att ansvaret även 

framgent ska ligga på lokalavdelningarna. Förbundsstyrelsen tror dock inte att detta är en väg 

framåt. Under flera år har vi försökt hitta sätt att förstärka den fristående verksamheten inom 

lokalavdelningarna med t.ex. ökade ekonomiska medel eller tjänstemannastöd, men det har inte 

lett till önskat resultat. Förbundsstyrelsen ställer sig därför inte bakom de motioner som föreslår 

att lokalavdelningarna ska behålla de fristående medlemmarna, organisatoriska lösningar för 

några av de större företagen eller att ytterligare utreda frågan. 

Några motioner föreslår andra varianter för organiseringen av de fristående medlemmarna. Ett 

av dessa förslag är att skapa regionala avdelningar för de fristående medlemmarna. Detta 

alternativ har funnits med i förbundsstyrelsens diskussionsunderlag i dialogprocessen i 

organisationen. Förbundsstyrelsen anser dock att denna lösning är sämre än den föreslagna av 

följande skäl: 

• Förbundsstyrelsen vill fortsätta i den riktning som hela Lärarförbundet haft under flera 
år, nämligen att bygga verksamheten kring medlemmarnas engagemang och vara 
arbetsplatsnära. Förbundsstyrelsens förslag med en riksorganisation för medlemmar i 
fristående verksamhet syftar till att medlemmarna, med stöd av förbundsstyrelsen, 
friståenderåden och kansliet, ska kunna skapa former och strukturer för sitt 
engagemang på arbetsplatserna. Förbundsstyrelsens förslag har bäst förutsättningar för 
att bygga upp arbetsplatsnära förtroendemannastrukturer. 

• Erfarenheterna från riks- och samrådsavdelningar visar att det tar mycket kraft i 
anspråk att bygga upp nya avdelningsstrukturer. Detta talar emot förslaget med 
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regionala avdelningar för fristående medlemmar. Särskilt eftersom den regionala 
avdelningar inte är målet för vår organisation, utan arbetsplatsnära strukturer. De 
resurser som under flera år skulle behöva läggas på att bygga upp regionala avdelningar 
skulle istället kunna läggas på att bygga upp arbetsplatsnära strukturer direkt. 

• Alla formella strukturer blir med tiden konserverande. Eftersom arbetsplatsnära 
strukturer är slutmålet finns det också en potentiell risk att de regionala avdelningarna 
på sikt skulle värna sin egen struktur på bekostnad av de arbetsplatsnära strukturerna. 

• I förbundsstyrelsens förslag finns störst potential att hantera de koncerner som spänner 
över flera regioner. Med regionala avdelningar skulle en del av dagens problematik med 
mandat och samordning kvarstå. 

• Förbundsstyrelsens förslag med regionala friståenderåd uppfyller samma syfte som en 
avdelningsstyrelse skulle göra på regional nivå. 

En motion föreslår en riksavdelning för de fristående medlemmarna med regionala team av 

fackliga förtroendemän från den fristående verksamheten. Förbundsstyrelsen anser dock att det 

liggande förslaget med en riksorganisation för medlemmar i fristående verksamhet och ett 

nationellt friståenderåd gör att det inte finns behov av att skapa en riksavdelning. Förslaget om 

regionala team av fackliga förtroendemän med tidsuttag anser inte förbundsstyrelsen vara den 

bästa vägen framåt. Det är inte troligt att fristående arbetsgivare vill bidra med tid för 

engagemang utanför den egna arbetsplatsen eller utanför den egna koncernen. De fackliga 

förtroendemännen skulle då behöva få sitt tidsuttag bekostat av förbundet, vilket skulle skapa 

en anställningsliknande situation. Förbundsstyrelsen vill inte skapa gråzoner mellan 

förtroendeuppdrag och anställning. Då anser förbundsstyrelsen att det är bättre att de 

engagerade medlemmarna i fristående verksamhet lägger sitt engagemang på sina arbetsplatser 

och/eller inom sina koncerner, vilket ligger helt i linje med den riktning som finns inom 

förbundet kring att engagemanget ska vara arbetsplats- och lärarnära, samt att 

förbundsstyrelsens ansvar för medlemmarna i riksorganisationen utövas av tjänstemän. 

I en motion resoneras kring olika lösningar i olika regioner och att förbundsstyrelsen ska se över 

kollektivavtalslösa företag. Förbundsstyrelsen menar att det inom riksorganisationen för 

medlemmar i fristående verksamhet kommer finnas stor potential för olika lösningar och att 

förbundet kommer ha bättre möjligheter att göra särskilda satsningar på olika fristående 

medlemsgrupper, t.ex. på medlemmar i kollektivavtalslösa företag. 

En motionär anser att statligt anställda lärare är en rekryteringspotential som lätt faller mellan 

stolarna vad gäller medlemsinformation och menar att det finns en osäkerhet kring vem som 

förhandlar för dem. Motionären vill att Lärarförbundet tillsätter en organisation och medel för 

att värna om denna medlemsgrupp. I förbundsstyrelsens förslag till organisering i fristående 

verksamhet som gick ut på remiss i januari 2018 föreslogs inte de statliga medlemmarna ingå i 

organisationsförslaget. I remissvaren var det dock flera som ifrågasatte detta, vilket föranledde 

en förändring i förbundsstyrelsens slutgiltiga förslag inför kongressen. Förbundsstyrelsen 

föreslår därför att även de statliga medlemmarna, som inte redan tillhör en riks- eller 

samrådsavdelning, ska ingå i riksorganisationen för de fristående medlemmarna. På så vis 

tydliggörs organisation och ansvar för dessa medlemmar. 

I några motioner betonas att befintliga riks- och samrådsavdelningar ska undantas från 

förbundsstyrelsens förslag till riksorganisation eller andra lösningar. Förbundsstyrelsen har 

ingen annan åsikt. Befintliga riks- och samrådsavdelningar ingår inte i förändringsförslaget. 

Förbundsstyrelsen har föreslagit att den nya organisationen ska träda i kraft den 1/7 2020. På så 

vis finns det gott om tid för att göra övergången på ett bra sätt. Utifrån kongressens beslut 

kommer berörda avdelningar att involveras i hur beslutet ska genomföras/implementeras för att 
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tillvarata alla erfarenheter samt för att övergången ska genomföras med hänsyn till hur 

avdelningarna påverkas av förändringen. 

Motion 90 tillgodoses. 

Motion 146 och 147 är besvarade. 

Motion 111, 175, 165, 81, 84, 286 och 285 tillgodoses ej. 

 

Motion 81, Inrättande av regionala avdelningar för medlemmar inom fristående 
verksamheter 

av Göteborg 

Ett av kongressförslagen gäller den framtida organisationen av fristående verksamhet i 

Lärarförbundet. Vi är oroade att det förslag som finns i nuläget från förbundsstyrelsen skulle 

kunna leda till försämringar för många medlemmar i fristående verksamheter och presenterar 

därför i denna motion ett alternativt sätt att organisera medlemmarna som arbetar i fristående 

verksamheter. 

Vi yrkar på att det inrättas särskilda regionala avdelningar för medlemmar som arbetar inom 

fristående verksamheter inom ett visst geografiskt område. Medlemmar i befintliga riks- och 

samrådsavdelningar menar vi skall vara kvar. 

I de regionala avdelningarna skall finnas fackliga förtroendemän med tidsuttag som har en fot i 

sin skolverksamhet och en fot i det fackliga arbetet.  Vi anser att det är viktigt att de fackliga 

förtroendemännen arbetar inom fristående verksamhet då det ger en bättre förståelse av 

verksamheten. 

Vi yrkar på att det inrättas ett nationellt råd för fristående verksamhet som består av en person 

från varje regional avdelning för att öka samarbete och erfarenhetsutbyte. Vi anser att detta 

kommer att öka likvärdigheten för medlemmarna i Lärarförbundet. Frågor som är viktiga att 

diskutera gemensamt är bland annat: rekrytering, avtalsfrågor, innehåll på 

ombudsutbildningsdagar, skolpolitiska ställningstaganden och koncernfrågor. 

En fördel med denna förändring är att vi får ett fokus och kunskap på fristående frågor i de 

regionala avdelningar som vi föreslår bildas. Det finns en styrka i att ha en regional avdelning 

som helt fokuserar på fristående frågor och är duktiga på det.  En sådan organisation kommer 

att göra Lärarförbundet mer tillgängligt för de fristående medlemmarna vilket går i linje med 

Lärarförbundets vision att verka medlemsnära. Det kommer att vara medlemsrekryterande. 

En regional organisation för fristående verksamhet skapar tydlighet både för arbetsgivare och 

medlemmar i vem de skall kontakta vid fackliga frågor. Med en sådan organisation får även 

medlemmar i framtiden en självklar avdelningstillhörighet där de kan påverka och driva frågor 

inom Lärarförbundet. 

En sådan regional avdelning löser även de problem som finns idag i mindre avdelningar när det 

gäller att ge medlemsservice till medlemmar i fristående verksamheter. 
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Jag/vi yrkar 

• Att medlemmar anställda inom fristående verksamheter organiseras i regionala 
avdelningar med undantag från befintliga riks- och samrådsavdelningar. 

• Att ett nationellt råd inrättas där dessa regionala avdelningar kan samarbeta med 
varandra. 

 

 

Motion 84, Inrättade av regionala avdelningar för medlemmar inom fristående 
verksamheter 

av Stockholm 

Ett av kongressförslagen gäller den framtida organisationen av fristående verksamhet i 

Lärarförbundet. Vi är oroade att det förslag som finns i nuläget från förbundsstyrelsen skulle 

kunna leda till försämringar för många medlemmar i fristående verksamheter och presenterar 

därför i denna motion ett alternativt sätt att organisera medlemmarna som arbetar i fristående 

verksamheter. 

Vi yrkar på att det inrättas särskilda regionala avdelningar för medlemmar som arbetar inom 

fristående verksamheter inom ett visst geografiskt område. Medlemmar anställda i de befintliga 

riks- och samrådsavdelningar menar vi skall vara kvar. 

I de regionala avdelningarna skall finnas fackliga förtroendemän med tidsuttag som har en fot i 

sin skolverksamhet och en fot i det fackliga arbetet.  Vi anser att det är viktigt att de fackliga 

förtroendemännen arbetar inom fristående verksamhet då det ger en bättre förståelse av 

verksamheten. 

Vi yrkar på att det inrättas ett nationellt råd för fristående verksamhet som består av en person 

från varje regional avdelning för att öka samarbete och erfarenhetsutbyte. Vi anser att detta 

kommer att öka likvärdigheten för medlemmarna i Lärarförbundet. Frågor som är viktiga att 

diskutera gemensamt är bland annat: rekrytering, avtalsfrågor, innehåll på 

ombudsutbildningsdagar, skolpolitiska ställningstaganden och koncernfrågor. 

En fördel med denna förändring är att vi får ett fokus och kunskap på fristående frågor i de 

regionala avdelningar som vi föreslår bildas. Det finns en styrka i att ha en regional avdelning 

som helt fokuserar på fristående frågor och är duktiga på det.  En sådan organisation kommer 

att göra Lärarförbundet mer tillgängligt för de fristående medlemmarna vilket går i linje med 

Lärarförbundets vision att verka medlemsnära. Det kommer att vara medlemsrekryterande. 

En regional organisation för fristående verksamhet skapar tydlighet både för arbetsgivare och 

medlemmar i vem de skall kontakta vid fackliga frågor. Med en sådan organisation får även 

medlemmar i framtiden en självklar avdelningstillhörighet där de kan påverka och driva frågor 

inom Lärarförbundet. 

En sådan regional avdelning löser även de problem som finns idag i mindre avdelningar när det 

gäller att ge medlemsservice till medlemmar i fristående verksamheter. 

Jag/vi yrkar 

• Att medlemmar anställda inom fristående verksamheter organiseras i regionala 
avdelningar med undantag från de medlemmar i de befintliga riks- och 
samrådsavdelningar. 



 

   86 [211] 

 
 

 
 

   

 

• Att ett nationellt råd inrättas där dessa regionala avdelningar kan samarbeta med 
varandra 

 

 

Motion 90, Lärare i statliga verk 

Enskild motion 
av Charlotte Malmgren 

Det finns fler än 150 statligt anställda lärare som idag faller mellan stolarna. Lärarförbundet bör 

fånga upp och måna om dessa lärare. Vissa är våra medlemmar men långt ifrån alla. Vem 

förhandlar för dem? Vem förser dem med information, medlemsarrangemang etc. Här finns en 

rekryteringspotential.  

Problem som uppstår är: 

● Osäkerhet kring vem som förhandlar för och förser de här medlemmarna med information. 

● Medlemmar faller mellan stolarna  

Jag/vi yrkar 

• att Lärarförbundet tillsätter en organisation och medel för att rekrytera och värna om 
våra lärare i de statliga verk de är verksamma i.  

 

 

Motion 111, Organisering i fristående verksamhet 

av Kristianstad 

Täby 

Vellinge 

Södertälje 

Vallentuna 

Eslöv 

Ovanåker 

Värmdö 

Halmstad 

Kungälv 

Det fackliga arbetet gällande fristående verksamhet bedrivs ute på de olika skolorna och 

förskolorna. Det blir då ett nära samarbete mellan dessa och de olika lokalavdelningarna. Det är 

och har varit viktigt med decentralisering. 

Det finns många små friskolor där personal inte kan engagera sig frivilligt pga. bl.a 

arbetsbelastning. De värnar om engagemanget från lokalavdelningarna och inte att det ska 

centraliseras och att de då mister den nära kontakten. 

Vi har arbetat fram ett nära och bra kontaktnät med de olika friskolorna och vill inte att dessa 

medlemmar och detta arbete ska försvinna. 
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Jag/vi yrkar 

• att förbundsstyrelsen får i uppdrag att behålla arbetet med friskolor på det sätt som 
bedrivs idag. 

 

 

Motion 146, Stora aktörer inom fristående verksamhet 

av Täby 

Lärarförbundet bör göra en riskbedömning, konsekvensanalys, SWOT, och skynda långsamt när 

det gäller finansiering av den fristående verksamheten. Börja med de stora aktörerna och 

utvärdera.  

Jag/vi yrkar 

• att Lärarförbundet skyndar långsamt och ”knoppar av” större aktörer som till exempel 
IES och Thoréngruppen.  

• att Lärarförbundet fattar beslut senare angående fristående verksamhet och bygg upp 
långsamt med engagemang från medlemmar. 

• att Lärarförbundet ser till att lokal förankring sker med stöd av avdelningarna och att 
lokala lösningar kan byggas upp. 

 
 

Motion 147, Riksråd, Regionala fristående råd 

av Täby 

Halmstad 

Riksråd, Regionala friståenderåd - undersök olika lösningar för olika regioner och se till att 

medlemmarna får bäst representation. 

Jag/vi yrkar 

• att Lärarförbundet ser över organisationen kring kollektivavtalslösa bolag och 
presenterar förslag som kan gagna dessa medlemmar. 

• att Lärarförbundet ser över organisationen kring fristående verksamhet och hur det 
påverkar avdelningarna. 

 

 

Motion 165, Fristående verksamheter ska fortsätta att tillhöra respektive 
lokalavdelning 

av Gävle 

Södertälje 

Vallentuna 

Ovanåker 

Halmstad 

Kävlinge 

Fristående och kommunal verksamhet arbetar under samma skollag och mot samma mål. Vi ser 

det som en ökad kostnad om fristående verksamheter ska starta en egen riksavdelning. Hur och 

när ska förbundsstyrelsen ha tid med den nya organisationen? 
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Jag/vi yrkar 

• Att fristående verksamheter ska fortsätta att tillhöra respektive lokalavdelning. 
 

 

Motion 175, Medlemstapp i Vellinge 

av Vellinge 

Skövde 

Värmdö 

Halmstad 

Vellinge kommun har en stor del av sina medlemmar hos fristående huvudmän: 5 grundskolor 

och 19 förskolor. I kommunal regi har de 7 grundskolor, 1 gymnasieskola och 5 förskolor. 

Lärarförbundet Vellinge har under många år byggt upp en verksamhet där vi har en 

styrelsemedlem som arbetar mot de fristående huvudmännen när det gäller löneöversyner och 

andra förhandlingar. Vi har ett gott rykte och ett förtroende hos våra fristående medlemmar då 

vi är synliga ute på arbetsplatserna med jämna mellanrum. Vi har också engagerade ombud på 

flera av dessa arbetsplatser 

Vi ser problem med remissen som innebär att förbundsstyrelsen ansvarar för alla de åtaganden 

gentemot medlemmarna som normalt åligger en avdelningsstyrelse. 

Vi arbetar arbetsplatsnära och våra medlemmar ser ingen anledning att vara med i 

Lärarförbundet om de ska styras från Stockholm när de i dag har lokalavdelningen som närmsta 

part. 

Våra ombud utrycker en oro över detta och vill fortsätta att arbeta nära oss på lokalavdelningen 

och känner att de har svårt att fortsätta motivera medlemmar att stanna kvar om denna remiss 

går igenom. 

Jag/vi yrkar 

• Att Lärarförbundet låter organisationen vara kvar som den är i dag  

• Att Lärarförbundet låter varje lokalavdelning styra över sin verksamhet med de 
fristående huvudmän som finns i kommunen 

 

 

Motion 285, Inrättande av en fristående riksavdelning för medlemmar inom 
fristående verksamheter 

av AcadeMedia 

Ett av kongressförslagen gäller den framtida organisationen av fristående verksamhet i 

Lärarförbundet. Vi är oroade att det förslag som finns i nuläget från förbundsstyrelsen skulle 

kunna leda till försämringar för många medlemmar i fristående verksamheter och presenterar 

därför i denna motion ett alternativt sätt att organisera medlemmarna som arbetar i fristående 

verksamheter. 

Vi yrkar på att det inrättas en fristående riksavdelning med regionala team för medlemmar som 

arbetar inom fristående verksamheter inom ett visst geografiskt område. Medlemmar i 

befintliga riks- och samrådsavdelningar menar vi skall vara kvar. 
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I den fristående riksavdelningens regionala team skall finnas fackliga förtroendemän med 

tidsuttag som har en fot i sin skolverksamhet och en fot i det fackliga arbetet.  Vi anser att det är 

viktigt att de fackliga förtroendemännen arbetar inom fristående verksamhet då det ger en 

bättre förståelse av verksamheten. 

I styrelsen för den fristående riksavdelningen skall det finnas en person från varje regionalt 

team för att kommunikationen och informationen mellan styrelse och fackliga förtroendemän 

skall fungera smidigt. 

Vi anser att en styrka med en fristående riksavdelning uppdelad i regionala team kommer att 

öka likvärdigheten för Lärarförbundets medlemmar i fristående verksamheter. 

En fördel med denna förändring är att vi får ett fokus och kunskap på fristående frågor i den 

riksavdelning som vi föreslår bildas. Det finns en styrka i att ha en riksavdelning som helt 

fokuserar på fristående frågor och är duktiga på det. Genom att riksavdelningen är uppdelad i 

regionala team skapar vi en tillgänglighet för de fristående medlemmarna och ett medlemsnära 

arbete som går i linje med Lärarförbundets vision. Det kommer att vara medlemsrekryterande. 

En riksavdelning för fristående verksamhet skapar tydlighet både för arbetsgivare och 

medlemmar i vem de skall kontakta vid fackliga frågor. Med en sådan organisation får även 

medlemmar i framtiden en självklar avdelningstillhörighet där de kan påverka och driva frågor 

inom Lärarförbundet. 

En sådan riksavdelning med regionala team löser även de problem som finns idag i mindre 

avdelningar när det gäller att ge medlemsservice till medlemmar i fristående verksamheter. 

Jag/vi yrkar 

• att medlemmar anställda inom fristående verksamheter organiseras i en fristående 
riksavdelning med undantag från medlemmar i befintliga riks- och samrådsavdelningar 

• att det inrättas regionala team med fackliga förtroendemän som utgör denna 
riksavdelning 

 

 

Motion 286, Inrättande av regionala avdelningar för medlemmar inom fristående 
verksamheter 

av AcadeMedia 

Ett av kongressförslagen gäller den framtida organisationen av fristående verksamhet i 

Lärarförbundet. Vi är oroade att det förslag som finns i nuläget från förbundsstyrelsen skulle 

kunna leda till försämringar för många medlemmar i fristående verksamheter och presenterar 

därför i denna motion ett alternativt sätt att organisera medlemmarna som arbetar i fristående 

verksamheter. 

Vi yrkar på att det inrättas särskilda regionala avdelningar för medlemmar som arbetar inom 

fristående verksamheter inom ett visst geografiskt område. Medlemmar i befintliga riks- och 

samrådsavdelningar menar vi skall vara kvar. 

I de regionala avdelningarna skall finnas fackliga förtroendemän med tidsuttag som har en fot i 

sin skolverksamhet och en fot i det fackliga arbetet.  Vi anser att det är viktigt att de fackliga 
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förtroendemännen arbetar inom fristående verksamhet då det ger en bättre förståelse av 

verksamheten. 

Vi yrkar på att det inrättas ett nationellt råd för fristående verksamhet som består av en person 

från varje regional avdelning för att öka samarbete och erfarenhetsutbyte. Vi anser att detta 

kommer att öka likvärdigheten för medlemmarna i Lärarförbundet. Frågor som är viktiga att 

diskutera gemensamt är bland annat: rekrytering, avtalsfrågor, innehåll på 

ombudsutbildningsdagar, skolpolitiska ställningstaganden och koncernfrågor. 

En fördel med denna förändring är att vi får ett fokus och kunskap på fristående frågor i de 

regionala avdelningar som vi föreslår bildas. Det finns en styrka i att ha en regional avdelning 

som helt fokuserar på fristående frågor och är duktiga på det.  En sådan organisation kommer 

att göra Lärarförbundet mer tillgängligt för de fristående medlemmarna vilket går i linje med 

Lärarförbundets vision att verka medlemsnära. Det kommer att vara medlemsrekryterande. 

En regional organisation för fristående verksamhet skapar tydlighet både för arbetsgivare och 

medlemmar i vem de skall kontakta vid fackliga frågor. Med en sådan organisation får även 

medlemmar i framtiden en självklar avdelningstillhörighet där de kan påverka och driva frågor 

inom Lärarförbundet. 

En sådan regional avdelning löser även de problem som finns idag i mindre avdelningar när det 

gäller att ge medlemsservice till medlemmar i fristående verksamheter. 

Jag/vi yrkar 

• att medlemmar anställda inom fristående verksamheter organiseras i regionala 
avdelningar med undantag från befintliga riks- och samrådsavdelningar. 

• att ett nationellt råd inrättas där dessa regionala avdelningar kan samarbeta med 
varandra. 
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Verksamhet och arbetssätt 
 

Förbundsstyrelsens yttrande över motionerna 9, 19, 20, 28, 43, 67, 80, 89 (att-sats 
3), 148, 181, 195, 199, 208, 244, 266 

Detta yttrande innehåller svar på motioner kring verksamheten och våra sätt att arbeta inom 

Lärarförbundet, t.ex. kring kansliet, utbildningar och övriga frågor. 

 

Kansliet  

En motion handlar om att styrelsemedlemmar i lokalavdelningar ska ha möjlighet att ta 

direktkontakt med regionombudsmän. Under denna kongressperiod har Lärarförbundet 

Kontakt etablerats i Lärarförbundets kansli. Bakgrunden till etableringen är att säkerställa att 

förtroendevalda och medlemmar får en snabb kontakt med Lärarförbundet och en likvärdig och 

god service. Syftet är också att frigöra tid för kanslianställda att vara mer arbetsplats- och 

medlemsnära. Lärarförbundet Kontakt är fortfarande i en uppbyggnadsfas och det finns en 

medvetenhet att lokal kännedom ibland saknas, men att kompetens kommer att byggas upp 

efter hand. Förbundsstyrelsen anser att arbetet med att utveckla Lärarförbundet Kontakt ska 

fortsätta och att förtroendevalda även fortsättningsvis ska använda sig av Lärarförbundet 

Kontakt som en första direktkontakt.  

Två motioner berör rättsliga prövningar och tvisteförhandlingar där lokalavdelningar önskar få 

ett ökat centralt stöd.  Varje lokalavdelning har förhandlingsrätt genom MBL §11 och 

Lärarförbundets kansli har i uppdrag att ge stöd till dessa och vid behov genomföra central 

förhandling enligt MBL §14.  Varje lokalavdelning har också förhandlingsrätt genom MBL§10. 

Lärarförbundets kansli stöttar lokalavdelningar även i dessa när behov finns och tar i princip 

samtliga oeniga lokala rättstvister till central förhandling. Lärarförbundets kansli stöttar 

lokalavdelningar när behov finns och tar i princip samtliga oeniga lokala rättstvister till central 

förhandling. Att arbetsgivare efterlever kollektivavtal är ett prioriterat område och 

Lärarförbundet kansli arbetar ständigt med att utveckla stödet till avdelningarna i dessa frågor. 

Ett exempel är en förbättrad arbetsrätts- och arbetsmiljöutbildning som just nu håller på att 

utvecklas utifrån kongressbeslut från 2014. Utbildningen ska öka kunskapsnivån hos 

förtroendevalda och möjliggöra att centralt stöd inte behövs i samma omfattning som idag.  

Förbundsstyrelsen anser att kansliets resursfördelning gällande att stötta lokalavdelningar i 

rättsliga prövningar och tvisteförhandlingar är tillräckliga och att kansliet ska fortsätta att 

prioritera resurserna utifrån likvärdighetsprincipen och var stödet ger mest nytta.  

En motion handlar om att göra en översyn av regionindelningen. Förbundsstyrelsen anser att 

det är viktigt att kansliet som helhet – inklusive regionkontoren – är organiserat så att vi på 

bästa sätt kan nå kongressens mål och ge avdelningarna stöd i det arbetet. Utifrån de beslut som 

fattas på kongressen 2018, och kontinuerligt därefter, kommer det att finnas behov av att se 

över kansliets organisation och arbetssätt för att möta olika behov. Det kan innebära 

förändringar i regionkontorens ansvarsområden, men även andra delar av kansliets 

organisation och arbetssätt kan behöva utvecklas.  

En motionär föreslår en gemensam molnlagringsplats för Lärarförbundet. Idag saknas en 

lösning för dokumenthantering för förtroendevalda vilket innebär att varje avdelning eller 

individ måste hitta en fungerande lösning. Lärarförbundets kansli har under våren 2018 

påbörjat ett uppdrag som syftar till att identifiera hur lagringsplatser och e-postlösningar för 
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Lärarförbundets avdelningar skulle kunna se ut och implementeras. Lärarförbundets kansli 

kommer fortsätta att utreda möjligheten till lagringsplats och e-postlösning för Lärarförbundets 

avdelningar.  

I samma motion föreslås att riktlinjer som underlättar för avdelningarna att följa GDPR tas 

fram. GDPR står för general data protection regulation som är en ny lag och 

dataskyddsförordning som trädde i kraft 25 maj 2018. Lärarförbundets kansli har under en 

längre tid arbetat med att förbereda hela Lärarförbundets organisation och it-stöd för de nya 

lagkraven. En av insatserna var att ta fram riktlinjer för avdelningar att följa GDPR, dessa 

skickades ut till avdelningarna i maj 2018.   

Motion 244, 67, 266, 195 och 181 är besvarade.  

 

Utbildning  

En motion handlar om utbildning för förtroendevalda och information för medlemmar kring 

pensionssystem, kollektivavtalade försäkringar och medlemsförsäkringar. Under de senaste två 

åren har Lärarförbundet utbildat lokala Min Trygghets-informatörer som har ett 

förtroendeuppdrag knutet till en avdelning. Deras uppdrag är att vara en regional resurs där 

avdelningarna i regionen har möjlighet boka dem för informationsträffar med medlemmar och 

ombud. Avdelningarna och regionkontor kan ansöka om medel för att anordna informations-

/utbildningstillfällen för olika målgrupper inom området kollektivavtalade försäkringar. AFA 

erbjuder regionala utbildningsdagar där förtroendevalda har möjlighet att delta gratis.  

Lärarförsäkringar erbjuder medlemmar relevant information och stöd på sin webbplats genom 

gratis pensionsrådgivning och lärarledd webbutbildning om pensionssystemet. Lärarförbundet 

kan genom sitt ägarskap i Lärarförsäkringar arbeta i riktning mot motionens intentioner.   

En motion handlar om facklig utbildning för ungdomar. En bra väg för att nå nästa generation 

av arbetstagare är att gå via skolan och lärarna. Gymnasieskolan har ett uttalat uppdrag att 

undervisa i arbetsmarknadsfrågor. Det är en ganska omfattande kurs inom ämnet 

samhällskunskap. Lärarförbundet bidrar med skolinformation genom TCO. Målet med 

skolinformation är att bidra till ungdomars utveckling och kunskap om hur arbetsmarknaden 

fungerar. Genom TCO och samarbetet med Arena Skolinformation kan man beställa gratis 

utbildningsmaterial. Som studerandemedlem i Lärarförbundet erbjuds man utbildningar ur det 

ordinarie utbildningsutbudet samt särskilda utbildningar vid övergången till att bli 

yrkesverksam. I utbildningarna lyfts Lärarförbundets värdegrund, politik och villkorsfrågor. 

En motion handlar om utbildning för fackliga förtroendemän. Lärarförbundet erbjuder 

utbildningar för att skapa förutsättningar för att stötta förtroendevalda i deras uppdrag. För att 

skapa ett likvärdigt utbildningsutbud finns det centrala utbildningar som genomförs lokalt, 

regionalt och centralt. Påfyllnad inom aktuella och långsiktiga ämnesområden sker både 

centralt och regionalt.  Avdelningar kan även lämna önskemål om kompletterande utbildningar 

till regionkontoren som i sin planering bör ta hänsyn till detta.     

En motion handlar om att skyddsombuden ges en fördjupad utbildning av erfarna och duktiga 

skyddsombud. Huvudansvaret för skyddsombudens utbildning ligger på huvudmannen. Det 

finns avsiktsförklaringar på central nivå för såväl det offentliga som det fristående området 

rörande skyddsombudens utbildningar. Lärarförbundets skyddsombudsutbildning utgår från 
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att man som skyddsombud först genomfört Prevent/Suntarbetslivs utbildning och sedan tar del 

av ytterligare en dags utbildning i Lärarförbundets regi som fokuserar på lärarens vardag utifrån 

ett skyddsombudsperspektiv. En guide till nya skyddsombud finns på ombudssidan där det nya 

skyddsombudet får en övergripande genomgång i vad uppdraget innebär. Fortlöpande 

kompetensutbildning för skyddsombud bör anordnas av huvudmannen, avdelningen eller 

regionkontoret. Avdelningar kan även lämna önskemål om samordning för kompletterande 

kompetensutbildning av skyddsombud till regionkontoren som i sin planering bör ta hänsyn till 

detta.    

I motionen som rör målkonferenser och facklig ledighet med lön lyfts att programmet ska 

skrivas på ett sätt som möjliggör ledighet med lön enligt Lagen om förtroendeman. Konferensen 

Från mål till lokal verksamhet är en viktig konferens som förbundsstyrelsen gärna ser att alla 

avdelningar deltar i och bidrar till. Beroende på storlek på styrelsen kan det vara svårt för vissa 

avdelningar att delta med hela styrelsen. Det har förbundsstyrelsen förståelse för. 

Förbundsstyrelsen vill påminna om att det med förbundsstyrelsens förslag kring anslag kommer 

att finnas möjlighet att söka extra medel för verksamhet mot målen, vilket möjliggör deltagande 

för alla avdelningar. Förbundsstyrelsen vill dock betona att konferensen fokuserar på internt 

fackligt arbete och bör enligt lagen inte beviljas med bibehållen lön. I inbjudningar till 

utbildningar/konferenser är det viktigt att syftet och innehållet beskriver aktiviteten på ett 

sådant sätt att det tydligt framgår om det kommer att medföra lönebortfall eller inte enligt lagen 

om facklig förtroendeman. Transparens i inbjudan är viktigt för att vidmakthålla förtroendet 

från båda parter.  

Motion 20, 9, 199 och 19 är besvarade. 

Motionen 208 tillgodoses ej. 

  

Övrigt  

Två motioner efterlyser ett tydligare arbete med pensioner och andra frågor som är viktiga för 

pensionärsmedlemmar. Lärarförbundet arbetar tillsammans med andra fackförbund i 

pensionsfrågor, både när det gäller avtalsförhandlingar samt löpande partsarbete. 

Lärarförbundet har varit delaktig i att förhandla fram en lösning med SKL med anledning av de 

sänkta pensionerna 2018. På Lärarförbundets webbplats finns gott om information om pension 

och pensionering. Där och i annan kommunikation lyfts specifika frågor om vad man ska tänka 

på vid deltidspension eller om man arbetar extra efter pensioneringen. Lärarförbundet Kontakt 

är också välrustad att svara på frågor från alla medlemsgrupper. När det gäller eventuell 

verksamhet och aktiviteter för pensionärer är det främst avdelningarna som ansvarar för detta.  

En motion handlar om hur Lärarförbundet ska arbeta för fler fackligt aktiva bland 

modersmålslärarna. Förbundsstyrelsen delar motionärens intention och jobbar aktivt för att få 

fler förtroendevalda i alla medlemsgrupper. Att många medlemmar engagerar sig inom 

Lärarförbundet är en förutsättning för att vi ska nå framgång både generellt och för särskilda 

medlemsgrupper.  

En motion föreslår ett särskilt lönepolitiskt dokument. Inför kongressen 2018 är 

förbundsstyrelsens ambition att besluta om styrdokument som kortfattat och kärnfullt beskriver 

vad vi vill uppnå på kort och lång sikt, vilka vi är och vad vi står för. Förbundsstyrelsen vill ha en 

sammanhållen strategi för hur vi ska flytta fram professionens positioner. Den 

styrdokumentsstruktur som fanns innan 2007 är enligt förbundsstyrelsen inte önskvärd att 
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återgå till. Erfarenheten sedan 2007 visar att ett gemensamt program för hela förbundets politik 

inte varit negativt för att höja lärares löner – snarare tvärtom. Därför ser inte förbundsstyrelsen 

att det behövs särskilda styrdokument för olika frågor.  

En motion vill behålla en skrivning från programmet, som antogs 2007, i de nya styrdokument 

som kongressen 2018 ska besluta om. Förbundsstyrelsen ställer sig bakom innehållet i 

motionärernas föreslagna textavsnitt, men anser att det fångas på ett övergripande plan i 

förbundsstyrelsens förslag till värderingar i styrdokumentet med vision, uppdrag, identitet och 

värderingar. Förbundsstyrelsen föreslår där det nya avsnittet Starkare tillsammans.  

Motion 28, 43, 89 (att-sats 3), 80 och 148 är besvarade.  

 

Motion 9, Facklig utbildning till ungdomar 

Enskild motion 
av Ann-Margret Svendsén 

De fackliga medlemsantalen har ständigt minskat under ett antal år. Att samtidigt avkräva 

lokalavdelningarna att utlägga större resurser och aktivt arbeta för att värva fler medlemmar 

med krympande resurser är då en dålig ekvation. En mer riktad och med övriga fackliga 

organisationer inom TCO samlad insats kan i detta då vara mer tillämpligt. 

Jag/vi yrkar 

• att Lärarförbundet ger i uppdrag till referensorganen att framtaga underlag till förslag 
för att kunna genomföra Facklig utbildning för årskurs 8 inom ämnet Samhällskunskap, 
innehållande de ideologiska tankebanorna för hur de fackliga organisationerna arbetar 
och för vem de verkar, både nationellt som internationellt för att ge ungdomarna större 
förståelse och vikten av att vara organiserade. Förslagsvis en halvdag där utbildarna är 
från flera olika fackliga organisationer. 

• att Lärarförbundet ger i uppdrag till regionkontoren att i samverkan med högskola och 
universitet framtaga underlag till förslag för att genomföra en kontinuerlig och årlig 
återkommande utbildningar till lärarstudenter i de ideologiska tankebanorna samt det 
fackliga arbetet som bedrivs i dagsläget inom Lärarförbundet. 

 

 

Motion 19, Skyddsombuden ges en fördjupad utbildning av erfarna och duktiga 
skyddsombud 

Enskild motion 
av Rickard Wirdelöv 

Lärarförbundets skyddsombud har tappat i kunskap för att utföra uppdraget. En medlem som 

blivit sjuk eller skadad ska få den hjälp denne behöver. Tidiga insatser från erfarna och duktiga 

skyddsombud ger störst möjligheter för medlemmen att återgå i tjänst. Den lag som 

huvudmannen har störst respekt för är Arbetsmiljölagen (1977:1160). Därför är det en stor 

fördel att våra skyddsombud känner till de olika delarna i och runt omkring lagen. Det handlar 

om lagstadgade försäkringar, huvudmannens försäkringar, kollektivavtalade försäkringar, 

Lärarförsäkringar och privata försäkringar. Till detta kommer Försäkringskassans regler, 

Lärarnas Arbetslöshetskassa och Arbetsförmedlingens regler. 
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Jag/vi yrkar 

• att förbundsstyrelsen bygger upp en utbildningsorganisation genom erfarna och duktiga 
skyddsombud som utbildare för skyddsombud. Under t.ex. två dagar utbildas 
skyddsombuden. En gång om året ska varje skyddsombud kunna uppdatera sig om 
uppdraget. Inom varje region görs urvalet av utbildare. 

 

 

Motion 20, Förtroendevalda erbjuds utbildning och medlemmar erbjuds 
konferens om Lärarförsäkringar, Lärarfonder, pensionssystemet och 
Mintrygghet 

Enskild motion 
av Rickard Wirdelöv 

Lärarförbundets förtroendevalda har tappat i kunskap om Lärarförsäkringarna, Lärarfonderna, 

pensionssystemet och Mintrygghet. Det är av största vikt att de förtroendevalda på 

avdelningarna har den senaste informationen om ovanstående områden för att informera 

medlemmarna på bästa sätt. Det har t.ex. från Lärarförsäkringar hösten 2017 pratats om att all 

information om ovanstående områden ska ske med Onlinesystem. Jag ser ingen attraktivitet att 

använda den metodiken. 

Medlemmarna saknar information om ovanstående områden, som sedan starten av 

Lärarförsäkringar 1998 givits genom föredrag. 

Jag/vi yrkar 

• att förbundsstyrelsen organiserar utbildningar för de förtroendevalda inom 
ovanstående områden. Vidare ska medlemmar kunna gå på föredrag om ovanstående 
områden. 

 

 

Motion 28, Pensioner och pensionärer 

av Lerum 

Skövde 

Halmstad 

I dagsläget finns inget/lite synligt aktivt fackligt arbete inom Lärarförbundet för pensionerade 

medlemmar. Intresset för fackliga frågor finns kvar även som pensionär. Många av våra 

pensionärsmedlemmar arbetar fortfarande kvar inom yrket och tillsammans med icke 

yrkesverksamma medlemmar så finns det en stor efterfrågan på kunskaper inom olika områden. 

Detta blev mycket tydligt när vissa pensionärer skulle få sänkt pension utifrån äldre 

avtalsskrivningar med SKL Frågor som ställdes. Var är Lärarförbundet i processen? Gäller det 

lärare också? Här var LR och andra fackliga organisationer mer synliga för allmänheten i sin 

aktion. På vår hemsida kom upplysningar alldeles för sent. 

Hur bevakas alla fackliga pensionärs och pensionsfrågor inom Lärarförbundet? 

Lärarförbundet ska ligga i framkant för alla sina medlemmar även i pensionärsfrågor. 

Jag/vi yrkar 

• att Lärarförbundet måste ligga i framkant i förhandlingar och bevakning för alla sina 
medlemmar, aktiva och pensionärer 
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Motion 43, Pensioner och pensionärer 

Enskild motion 
av Louise Deurell 

I dagsläget finns inget/lite synligt aktivt fackligt arbete inom Lärarförbundet för pensionerade 

medlemmar. Intresset för fackliga frågor finns kvar även som pensionär. Många av våra 

pensionärsmedlemmar arbetar fortfarande kvar inom yrket och tillsammans med icke 

yrkesverksamma medlemmar så finns det en stor efterfrågan på kunskaper inom olika områden. 

Detta blev mycket tydligt, när vissa pensionärer skulle få sänkt pension utifrån äldre 

avtalsskrivningar med SKL. Frågor som ställes: var är Lärarförbundet i processen? Gäller det 

lärare också?  Här var LR och andra fackliga organisationer mer synliga för allmänheten i sin 

aktion. På vår hemsida kom upplysningar alldeles försent, 

Hur bevakad alla fackliga pensionärs-och pensionsfrågor inom Lärarförbundet? Lärarförbundet 

ska ligga i framkant för alla sina medlemmar, även i pensionärsfrågor.  

Jag/vi yrkar 

• att Lärarförbundet måste ligga i framkant i förhandlingar och bevakning, för alla sina 
medlemmar, aktiva och pensionärer.  

 

 

Motion 67, Gemensam molnlagringsplats för Lärarförbundet. 

Enskild motion 
av Per Andersson 

I det dagliga arbetet på avdelningarna arbetas det med många viktiga och ibland känsliga 

dokument. Därför vore det bra om Lärarförbundet kunde tillhandahålla avdelningarna en 

molntjänst för lagring av dokument. 

I dagsläget är vi tvungna att lösa det med lokal lagring med de risker som det medför. 

Visserligen erbjuder många arbetsgivare sådana lösningar men eftersom det är de som äger de 

lösningarna kan det bli problematiskt exempelvis vid konflikt.  

Det skulle även underlätta för avdelningarnas interna arbete när man har tillgång till dessa 

dokument även när man inte är på plats i avdelningen lokaler. Kan även tänka mig att 

samarbetet mellan avdelningarna kunde underlättas om det öppnas upp gemensamma 

lagringsytor. 

Till detta kommer de nya bestämmelser i och med GPDR.  Tillsammans med en sådan tjänst kan 

Lärarförbundet ta fram riktlinjer som underlättar för avdelningarna att följa de nya 

bestämmelserna. 

Jag/vi yrkar 

• att kongressen ger förbundsstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheten till en 
molnlagringstjänst för Lärarförbundets avdelningar. 

• att kongressen ger förbundsstyrelsen i uppdrag att i samband med molnlagringstjänsten 
ta fram riktlinjer som underlättar för avdelningarna att följa GPDR. 

 



 

   97 [211] 

 
 

 
 

   

 

 

Motion 80, Lönepolitiskt program 

av Göteborg 

Huddinge 

Ängelholm 

Kävlinge 

Lärarförbundet har under tre kongressperioder inte haft något lönepolitiskt program. 

Sedan mitten av 90-talet har vi haft individuell lönesättning. 

Nu är det dags att göra en systematisk genomgång av för - och nackdelar med detta system. 

I dagsläget vet vi att det finns stora löneskillnader för lärare beroende på vilken kommun eller 

huvudman man arbetar för. 

Tillsammans måste vi hitta nya strategier och modeller för att få upp alla lärares löner. Ett 

lönepolitiskt program att förhålla oss till är ett steg i den riktningen.  

Jag/vi yrkar 

• att kongressen beslutar att vi ska utarbeta ett lönepolitiskt program 
 

 

Motion 89, Bekämpa den institutionella rasismen 

Enskild motion 
av Roberto Gonzalez Cabezas 

De flesta modersmålslärare är organiserade i Lärarförbundet, åtminstone i min stad. 

Modersmålslärarens plats i skolans hierarki är den lägsta. Motståendet mot modersmålet i 

skolorna visar en stor okunskap om ämnet. Detta speglas i alla regler som finns för att förhindra 

en regelrätt undervisningssituation. Exempel på detta är: all undervisning skall bedrivas utanför 

skoltid; begränsad undervisningstid, inga lämpliga lokaler för ändamålet, inga arbetsplatser, 

etc. 

Tyvärr agerar politiker och tjänstemän så som att modersmålsundervisning är ett  problem 

istället för att se den som en tillgång i det mångkulturella svenska samhället. 

Jag/vi yrkar 

[not: att-sats 1, 2 och 4 besvaras under Kvalité i skolan] 

• att Lärarförbundet tillsätter en grupp som skall utreda modersmålslärarnas situation. 

• att Lärarförbundet skall ta initiativet att bekämpa den institutionella rasismen som 
uppstår i samhället, inte minst i skolans värld. 

• att Lärarförbundet utreder ett sätt att få flera modersmålslärare att arbeta fackligt. 

• att Lärarförbundet tar ställning när det gäller den diskriminerande behandling som 
drabbar många av våra medlemmar. 

 

 



 

   98 [211] 

 
 

 
 

   

 

Motion 148, Rätten att förhandla som likvärdig part 

av Huddinge 

Säffle 

Kävlinge 

I Lärarförbundets nuvarande styrdokument finns skrivningar som på ett utomordentligt sätt 

lyfter fram vikten av att förhandla som likvärdig part. Tydliga skrivningar om en sådan 

fundamental och viktig fråga som rätten till att förhandla som likvärdig part saknas i de av 

förbundsstyrelsen föreslagna dokumenten, och bör därför läggas till i det långsiktiga 

styrdokumentet. 

Jag/vi yrkar 

• att följande text på s10 i nuvarande styrdokument lyfts in i sin helhet i långsiktiga 
styrdokumentet: "Lärares yrkes- och villkorsfrågor är intimt sammanflätade. För att 
lärarkåren ska kunna hävda sina yrkesmässiga ambitioner måste vi ha rätt att förhandla 
som likvärdig part, teckna kollektivavtal och kunna tillgripa konfliktåtgärder. Detta är 
grundläggande i ett demokratiskt samhälle och det är nödvändigt att dessa rättigheter 
garanteras i lagstiftning. Löner och övriga villkor ska avgöras i fria förhandlingar mellan 
självständiga och likvärdiga parter på arbetsmarknaden Rätten att teckna kollektivavtal 
är en omistlig del av demokratin. Parterna måste värna kollektivavtalen och respektera 
varandras rätt att företräda sina medlemmar. Den lokala partsställningen måste 
förstärkas. I varje central avtalsrörelse ska övervägas om villkorad fredsplikt kan bidra 
till eller vara en del av goda avtalslösningar centralt och lokalt." 

 

 

Motion 181, Motion om att pröva oenighet i centrala tvisteförhandlingar 

av Kungälv 

Borås 

Vårgårda 

Göteborg 

Alingsås 

Mark 

Bakgrund: 

Ett allt kärvare ekonomiskt läge i kommunerna har lett till ständiga krav på kommunala 

besparingar i kombination med nationella krav på ökad kvalitet. Huvudmän och deras 

företrädare tolkar allt oftare lagar och avtal så att de kan användas för att klara dessa krav. Våra 

medlemmars lagliga eller avtalsmässiga rättigheter ifrågasätts och utmanas av skolans 

huvudmän. Resultatet har blivit att Lärarförbundets och våra medlemmars tolkningar av lagar 

och avtal allt oftare skiljer sig från huvudmännens. Tvister och prövningar på lokal nivå slutar 

som följd av detta allt oftare i oenighet. Huvudmannens tolkning gäller så länge den inte prövas 

och avgörs centralt. Lärarförbundens ovilja att pröva och avgöra frågor centralt används som 

skäl för arbetsgivaren att fortsätta tolka lagar och avtal till sin fördel och till våra medlemmars 

nackdel. 

Såväl medlemmar som lagstiftare förutsätter att fackförbunden tar ansvar och prövar lagar när 

behovet av förtydligande uppdagas. Våra medlemmar förutsätter på samma sätt att avtal prövas 

för att förtydligas. Den svenska modellen för lagstiftning och avtal bygger på att lagar och avtal 

testas. Som skäl för Lärarförbundet att inte lyfta tvist i en kommun till central nivå brukar anges 
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att det kan leda till prejudikat som riskerar att vara till nackdel för fördelaktiga tolkningar i en 

annan kommun. Behovet att ändå testa innebörden i lagar och avtal har dock ökat radikalt på 

senare år då de för Lärarförbundets medlemmar förmånliga tolkningarna av lagar och avtal ute i 

landets kommuner blivit allt färre. 

Förslag till förändring 

Såväl lagstiftare som medlemmar behöver veta vad lagar och avtal innebär vad gäller rättigheter 

och skyldigheter. Lagstiftaren för att veta om nuvarande lagar får önskad effekt och medlemmar 

för veta vad som gäller för dem i deras anställning. 

Lärarförbundets grundläggande värdering om solidaritet innebär att vad medlemmar i en 

kommun får skall också medlemmar i andra kommuner få, samt att detta ska ha lagar och avtal 

som grund. Förhållanden som inte grundar sig i rättigheter i lagar och avtal leder en splittrad 

lärarkår och ett försvagat Lärarförbund. Ett solidariskt och gemensamt förhållningssätt är en 

förutsättning att lyckas i arbetet att skapa rimliga och hållbara förhållanden för alla lärare och 

för att utveckla professionen. Ett starkt Lärarförbund som driver medlemmarnas frågor till 

högsta instans ger också förutsättning för ett lyckat rekryteringsarbete. 

Jag/vi yrkar 

• Att Förbundsstyrelsen ges i uppdrag att utreda formerna för och inrättandet av en 
central stödfunktion med det specifika uppdraget att stödja avdelningar vid lokala 
tvisteförhandlingar. 

• Att Förbundsstyrelsen ges i uppdrag att verka för att lokala tvisteförhandlingar som 
avslutas i oenighet i radikalt högre grad än idag prövas centralt med målsättningen att 
förtydliga vilka rättigheter och skyldigheter de innebär.  

 

 

Motion 195, Översyn av regionindelning 

av Lycksele 

Vindeln 

Skellefteå 

Åsele 

Regionerna inom Lärarförbundet ser idag mycket olika ut. De har över tid förändrats. 

Regionkontoret Umeå/Luleå servar mer än halva Sveriges yta. Ett helhetsgrepp behöver tas 

gällande hur regionerna är indelade, också ur ett geografiskt perspektiv. 

Jag/vi yrkar 

• Att förbundsstyrelsen får i uppdrag att göra en översyn av regionindelningen där det 
geografiska perspektivet också ingår.  
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Motion 199, Utbildning för fackliga förtroendemän 

av Lycksele 

Värmdö 

Umeå 

Huddinge 

Eslöv 

Halmstad 

Skellefteå 

Stockholm 

Vännäs 

Åsele 

Ovanåker 

Kävlinge 

Lärarförbundet har i dagsläget många utbildningar för fackliga förtroendemän. Dock saknas 

utbildningar till de som varit fackliga förtroendemän en tid och behöver påfyllning. 

Jag/vi yrkar 

• Att Lärarförbundet börjar anordna utbildning även för de förtroendemän som varit med 
ett tag och behöver påfyllning. 

 

 

Motion 208, Programmet för konferensen från mål till verksamhet 

av Herrljunga 

Halmstad 

Herrljungas avdelning valde i år att åka alla 8 styrelseledamöter till konferensen från mål till 

verksamhet. 

När nu alla fakturor är betalda och alla löneavdrag är utbetalda till ledamöterna ser vi att denna 

konferens kostade styrelsen 1/3 av budgeten.  

Med vänliga hälsningar 

Styrelsen i Herrljunga lokalavdelning. 

Jag/vi yrkar 

• att programmet till konferensen från mål till verksamhet skrivs på ett sådant sätt så att 
deltagarna kan söka facklig ledighet med lön från sina kommuner. 
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Motion 244, Lärarförbundet kontakt/medlemsservice 

av Sölvesborg 

Täby 

Karlstad 

Stockholm 

Förtroendevalda som behöver stöd i ärenden ska vända sig till Lärarförbundet kontakt. Det kan 

fungera bra i vissa fall. Ofta är dock en kännedom om de lokala förhållandena (t ex om 

motparten, medlemmar, historik m m) en stor fördel. I dessa fall är det avsevärt smidigare att 

vända sig direkt till regionkontoret utan onödigt krångel via förklaringar i kontakten - och 

därefter vänta på koppling till en regionombudsman.  

Jag/vi yrkar 

• att styrelsemedlemmar i lokalavdelningen ska ha möjlighet att ta direktkontakt med 
regionombudsmännen. 

 

 

Motion 266, Rättslig prövningskampanj 

av Partille 

Kungälv 

Huddinge 

Mark 

Arbetsmiljöfrågor och önskan om rimliga förutsättningar för sitt yrkesutövande står högst på 

medlemmarnas agenda. I de flesta fall har vi lag- och avtalstexter som är starka och stödjande i 

sina formuleringar. Trots det ser verkligheten ofta fundamentalt annorlunda ut då 

tillämpningen inte speglas av dessa texter. Såväl kunskapsmässiga tillkortakommanden som 

ekonomisk underfinansiering utgör grund till att arbetsgivaren gör många såväl formella fel och 

som tvivelaktiga beslut. Tyvärr inte sällan medvetet. 

Upplevelsen är även att det blivit vanligare att vid lokala tvister, eller påtalande om 

oegentligheter, ingen seriös prövning sker av sakförhållande. AG förklarar sig oenig eller 

undvikande med vetskap om att risken att överprövas för rättställan är liten. Detta har fått 

förödande konsekvenser för våra medlemmar. Inte bara det att lag/ avtal inte efterlevs, utan nya 

snävare tolkningar blir sanning och vägledande. Dessa nya lag-/ avtalstolkningarna får fort 

spridning arbetsgivarföreträdare emellan med en än lägre kunskapsnivå som följd. För att 

bevaka medlemmars intressen, bidra till yrkets attraktivitet och för att öka och sprida tydlighet 

kring lag- och avtalsfrågor och därmed även tydliggöra områden förbundet behöver arbeta 

vidare med yrkar vi: 

Jag/vi yrkar 

• att förbundet gör en tvåårig kampanj, 2019-2021, med en tydlig intensifiering av rättslig 
prövning av lag- och avtalsmässiga villkorsfrågor. 

• att kampanjen sker på samtliga rättsliga nivåer och att sakkunniga tjänstemän inom 
ramen för kampanjen biträder redan vid lokal prövning. 
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Professionens utveckling och villkor 

Kvalité i skolan 
 
Förbundsstyrelsens yttrande över motionerna 3, 32, 33, 35, 89 (att-sats 1, 2 och 
4), 91, 113 (att-sats 3), 119, 121, 143, 144, 145, 156, 160, 173, 174, 184 (att-sats 1), 
200, 213, 242, 245 (att-sats 1), 265 (att-sats 1), 267 

 

Detta yttrande utgår från Agenda för en stark professions avsnitt om En stark profession och 

besvarar motioner som på olika sätt handlar om skolans innehåll och organisation som till 

exempel olika undervisningsämnen och elevhälsa. 

 

Förutom detta behandlas även frågor kring utbildningssystemets politiska förutsättningar i svar 

på motioner om till exempel huvudmannaskap, skolans styrning, segregation, 

integrationsfrågor, skolval, resurser och finansiering samt särskilt stöd i yttrandet. 

När det gäller skolans innehåll och organisation anser förbundsstyrelsen att en stark profession 

är en avgörande grundbult för att skolan ska kunna utvecklas och varje elev ska få möjlighet att 

utveckla sin fulla potential. Det är också professionen som har den bästa förmågan och 

kunskapen för att kunna bedöma vad som behöver förändras. Skolan ska därför utvecklas med 

professionens gemensamma kunskapsbas, som bygger på både forskning och beprövad 

erfarenhet, som grund. 

Professionens inflytande över skolans organisation och utveckling måste öka. Lärarförbundet 

arbetar därför ständigt för att lärares och skolledares bedömningar ska ligga till grund för beslut 

om hur skolan ska utvecklas och organiseras. Det kräver i sin tur att skolans styrning behöver 

förändras från dagens detalj- och regelstyrning till tillitsbaserad dialogstyrning samt att 

finansieringen av skolan måste ta mycket större hänsyn till behov som finns för att skolans 

uppdrag ska kunna genomföras.  

Som ett led i detta arbete har förbundsstyrelsen under den här kongressperioden beslutat om en 

rad politiska plattformar som rör de olika skolformerna förskola, grundskola och förskoleklass, 

gymnasieskola, fritidshem, vuxenutbildning och kulturskola. Dessa tar tydligt sin utgångspunkt 

i professionens styrka som ledstjärna för all utveckling. 

 

Elevhälsa 

Förbundsstyrelsen är medveten om att trots att elevhälsan enligt styrdokumenten i huvudsak 

ska arbeta hälsofrämjande och förebyggande, saknas det ofta förutsättningar för ett sådant 

arbetssätt. På många skolor arbetar elevhälsan mer med att åtgärda problem som redan har 

uppstått. Ofta dominerar dessutom ett medicinskt perspektiv inriktat på diagnostisering, trots 

att det inte har stöd i skollagen. I alla sammanhang driver Lärarförbundet frågan om att barn 

och elever tidigt ska få stöd efter individuella behov. Professionens pedagogiska bedömning ska 

väga tungt.  

På många grundskolor är tillgången till alla kompetenser inom elevhälsan otillräcklig. 

Samarbetet mellan lärare och elevhälsa brister också ofta och många skolors förebyggande och 

hälsofrämjande arbete genomförs alltför ofta av lärare utan medverkan av elevhälsan. 

Lärarförbundet kräver att kompetensen och tillgången till de olika yrkeskategorierna ska finnas 
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i tillräcklig omfattning på varje skola. Då kan en både förebyggande och åtgärdande insatstrappa 

möta varje elevs specifika behov. En fungerande insatstrappa innebär att det finns legitimerade 

lärare som har tillgång till samarbete med och stöd av elevhälsan kring extra anpassningar inom 

klassens ram. De extra anpassningarna ska sedan återkommande följas upp och utvärderas och 

om behoven då visar sig behöva ytterligare insatser, kan beslut om större och mer omfattande 

stödåtgärder tas.  

Lärarförbundet ställer sig bakom inkludering som övergripande inriktning för skolan, eftersom 

det har ett demokratiskt värde i sig. Inkludering får dock på inga villkor vara en 

besparingsåtgärd, eftersom den enskilde elevens rätt till stöd utifrån hens individuella behov är 

lagstadgad. En del elever behöver ha tillgång till särskilda undervisningsgrupper, från enstaka 

lektioner till hela skoltiden. Sådana placeringar måste alltid föregås av en utredning. För att 

inkludering ska fungera på bästa sätt, måste lärare ha så goda villkor för undervisningen som 

möjligt, så att varje elev ses. Tidigt stöd från elevhälsan är också fullkomligt nödvändigt och det 

måste finnas ett samlat ansvar.  

Lärarutbildningen kan bli bättre på olika specialpedagogiska frågeställningar, och det här är 

även ett område där bristerna i systemen för kompetensutveckling syns tydligast. 

Lärarförbundet ser därför positivt på Skolverkets pågående specialpedagogiklyft. Det är även av 

största vikt att en mycket mer systematisk kompetensutveckling finns tillgänglig inom området, 

vilket kan inrymmas i det professionsprogram som Lärarförbundet föreslår. Frågor om metoder 

inom det specialpedagogiska fältet är inget som Lärarförbundet tar ställning i, det är en fråga för 

professionen och forskningen.  

Flera motioner pekar på vikten av tillräcklig tillgång till elevhälsa och tillräckliga resurser för att 

alla barn och elever tidigt ska få det stöd de har rätt till. I Lärarförbundets politiska plattform för 

förskoleklass och grundskola ställs en rad krav på bland annat stärkt elevhälsa. Ett sådant 

exempel är att skollagens formulering om krav på ”specialpedagogisk kompetens” ska ändras till 

krav på tillgång till specialpedagog eller speciallärare. För att det ska vara möjligt behövs 

fortsatta och utökade satsningar för att utbilda fler speciallärare och specialpedagoger.  

Lärarförbundet kräver även att varje skola får tillräcklig tillgång till elevhälsans samtliga 

yrkeskategorier och att alla yrkeskategorier inom elevhälsan ges goda förutsättningar att 

tillsammans arbeta förebyggande i en större utsträckning, både på huvudmanna- och skolnivå. 

Det behöver också finnas goda förutsättningar på varje skola för elevhälsan och lärare att 

samarbeta kring de elever som behöver stöd, så att allas kunskaper och erfarenheter kan tas 

tillvara och spridas. Lärarförbundet vill även se att huvudmän skapar fler centralt anställda 

skolteam med yrkeskategorier från både elevhälsa och socialförvaltning som kan samarbeta och 

även arbeta förebyggande. Skolan har sin del av ansvaret, men det behöver finnas ett tydligare 

samhällsansvar där olika yrkeskategorier och samhällsfunktioner samarbetar kring barn och 

ungdomars välmående och utveckling.  

Motion 119 och 32 (att-sats 1) är besvarade. 

Motion 3, 32 (att-sats 2 och 3) och 33 tillgodoses ej. 

 



 

   104 [211] 

 
 

 
 

   

 

Undervisningsämnen  

Några motioner tar upp ämnet modersmål utifrån olika perspektiv. Lärarförbundet anser att en 

fungerande modersmålsundervisning med legitimerade modersmålslärare är en av nycklarna 

till en framtidssäkring av Sverige. Forskning visar att det går bättre att lära sig ett nytt språk om 

man har goda kunskaper i sitt modersmål, samtidigt som det också bidrar till framgångsrika 

studier i andra ämnen.  

Förbundsstyrelsen konstaterar att modersmålsämnet på många håll har prioriterats ned och att 

det upplevs som ett onödigt och dyrt ämne. Det är en utveckling som är helt kontraproduktiv, 

både för individen och för samhället. 

Förutsättningarna för modersmålslärare och elever som har rätt till modersmålsundervisning 

ser väldigt olika ut i landet och det skiljer stort även mellan skolor i samma kommun. 

Lärarförbundet arbetar därför för att förbättra förutsättningarna för modersmålslärare och för 

att visa på betydelsen av elevernas rätt till modersmålsundervisning. I den av förbundsstyrelsen 

beslutade integrationspolitiska plattformen för Lärarförbundet, ställs en mängd krav på 

förbättringar för både modersmålslärares arbetssituation och för modersmålsämnets framtid.  

Lärarförbundet kräver bland annat att modersmålslärare ska finnas inom hela 

utbildningsområdet, från förskola till SFI. Vidare krävs att alla modersmålslärare måste ges 

möjlighet att ingå i skolornas arbetslag och få tid för samarbete i alla skolformer. 

Lärarförbundet kräver också att modersmålsämnet ska bli ett reglerat ämne i skollagen med 

tillhörande lagstadgad garanterad undervisningstid. 

Regeringen tillsatte i maj en utredning som ska kartlägga tillgången till och deltagandet i 

undervisning samt tillgången av studiehandledning på modersmål. Utredningen ska också 

analysera hur modersmålsstudier och studiehandledning på modersmål förbättrar elevens 

resultat i skolan. 

En motion yrkar att Lärarförbundet ska bekämpa rasism och diskriminerande behandling, 

utifrån bland annat modersmålslärare som grupp.   

I Lärarförbundets portalparagraf slås det fast att vi lever och verkar i ett mångkulturellt 

samhälle och en mångkulturell skola med de skyldigheter till respekt för vars och ens etniska 

och kulturella bakgrund som detta innebär. Lärarförbundet tar därmed avstånd från alla former 

av kränkningar och diskriminering och strävar efter att motverka ett segregerat samhälle. 

Förbundsstyrelsen föreslår förändrade skrivningar om våra värderingar som är mer kortfattade. 

Dessa förändringsförslag till kongressen ändrar inte vårt grundmurade ställningstagande mot 

kränkningar och diskriminering. 

Lärarförbundet verkar oavbrutet för att alla ska agera utifrån vår portalparagraf och ett aktivt 

arbete för att motverka all form av diskriminerande behandling och rasism ska vara en 

självklarhet i alla verksamheter i utbildningssystemet.  

En motion yrkar på att Lärarförbundet särskilt ska bevaka slöjdämnets utveckling. För 

Lärarförbundet är det självklart att skolan ska bidra till ett långsiktigt lärande där bildning och 

helhetssyn på både människa och lärande samverkar. Lärarförbundet har därför under alla år 

arbetat för att de praktiska och estetiska ämnena ska ha en självklar och stark ställning i alla 
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skolformer. Enligt forskning har estetiska ämnen en positiv inverkan på människors kreativitet 

och ämnena påverkar också elevers lärande i positiv riktning. Estetiska ämnen har ofta en stark 

ställning i många av de länder som ofta toppar internationella utbildningsrankningar.  

Lärarförbundet har sedan obligatoriet för ett estetiskt ämne i gymnasieskolan avskaffades 

arbetat hårt för att detta ska återinföras. Detta blev också ett förslag från regering till riksdag, 

men det röstades beklagligt nog ner i riksdagen under våren.  

Skolverket ska se över läroplanens innehåll och i detta arbete har Lärarförbundet framhållit och 

återkommande framfört vikten av att lärare måste få vara med och leda den översynen. Det är 

av största vikt att professionen kontinuerligt får utvärdera läroplanens ämnen och innehåll för 

att kunna utveckla både ämnens innehåll och förutsättningar. Detta gäller de praktiskt estetiska 

ämnena likaväl som alla andra ämnen. 

Motion 89 (att-sats 1, 2 och 4), 265 (att-sats 1) och 245 (att-sats 1) är besvarade. 

 

Lärare i fritidshem  

En motion yrkar på att Lärarförbundet ska arbeta för att lärare i fritidshem ska ingå i de 

satsningar som görs i grundskolan. 

I den av förbundsstyrelsen beslutade politiska plattformen för fritidshem betonas att 

fritidspedagogiken är en framtidspedagogik. De egenskaper som är allra viktigast på 

morgondagens arbetsmarknad och för att bli en samhällsmedborgare i en globaliserad värld, är 

precis det som fritidshemmen låter eleverna utveckla – när fritidshemmen och dess lärare får 

rätt förutsättningar. 

Lärarförbundets fritidshemspolitiska plattform innehåller ett antal krav på förändringar, bland 

annat lyfts vikten av att lärarna i fritidshem har goda möjligheter till kompetensutveckling, samt 

tid för att regelbundet diskutera och utvärdera verksamheten tillsammans med kollegor. Detta 

är en förutsättning för att bygga en verksamhet som uppfyller skollag och läroplan. 

Lärarförbundet driver också frågan om att lärare i fritidshem ska ha en självklar plats i alla de 

satsningar som görs inom skolans område. Till exempel ska lärare i fritidshem ingå i de 

kompetensutvecklingsinsatser som Skolverket tar fram inom ramen för de nationella 

skolutvecklingsprogrammen, de ska omfattas fullt ut av lärarlönelyftet och ingå i 

karriärtjänstereformen.  

Motion 113 (att-sats 3) är besvarad.  

 

Lokal dialog 

Ett par motioner tar upp frågor som kräver lokal dialog. Lärarförbundet anser att styrning av 

skolans verksamhet måste bygga på förtroende och dialog mellan staten, huvudmännen och 

professionen. För att skolan lokalt ska kunna utvecklas optimalt krävs ett kontinuerligt samtal 

där både huvudman och profession öppet diskuterar verksamhetens utveckling och tillsammans 

hittar lösningar på problem som finns. I ett sådant system är det självklart att alla verksamheter, 



 

   106 [211] 

 
 

 
 

   

 

inklusive fritidshemmen, diskuterar exempelvis kvalitetsredovisningar och hur övergångar 

mellan olika verksamheter behöver fungera.  

Motion 173 och 174 är besvarade. 

 

Skolans likvärdighet 

Flera motioner berör till exempel resurser, finansiering, segregation och skolans styrning. 

Lärarförbundet vill se en skola för alla elever. En skola där alla får möjlighet att uppnå sin 

potential. För att det ska vara möjligt, anser förbundsstyrelsen att skolsegregationen behöver 

minimeras, resursfördelningen vara kompensatorisk och alla skolor vara beredda att ta fullt 

ansvar för alla elever. Det kräver helt enkelt en likvärdig skola. 

Skolsegregationen har vuxit kraftigt under de senaste decennierna. Ökningen beror, enligt 

Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, till hälften på en ökande 

boendesegregation och till hälften på möjligheten att välja skola. Lärarförbundet ser 

skolsegregationen som ett problem eftersom det är värdefullt att elever med stora skillnader i 

förutsättningar ingår i en demokratisk gemenskap, tillhör ett och samma system där olikhet ses 

som en tillgång – den obligatoriska skolan. Den blandade skolan är också central för att 

läroplanens värdegrund och demokratimål ska förverkligas. En alltför homogen 

elevsammansättning försämrar, enligt förbundsstyrelsens uppfattning, lärarens möjligheter att 

genomföra sitt uppdrag. 

Samtidigt vore det i dagens läge mycket svårt att dra tillbaka möjligheten att välja skola. Den 

tanken har ett mycket starkt stöd hos föräldrarna och väljarna i stort, vilket gör att dessa 

reformer är här för att stanna. Det gäller därför att minimera de problem som dessa reformer 

medfört. Lärarförbundet har den gångna kongressperioden bedrivit ett aktivt arbete – bland 

annat genom att lyfta fram kritiska forskare – för att visa på nackdelarna med skolvalet och hur 

dessa kan minimeras. Det är ett arbete som förbundsstyrelsen avser att fortsätta bedriva även 

nästa kongressperiod. 

Lärarförbundet anser att det måste till åtgärder som minskar boendesegregationen, men även 

att hänsyn måste tas till segregationen när en ny skola placeras. Därutöver behöver 

placeringsregler för elever till kommunala skolor och urvalsregler för elever till fristående skolor 

ses över. Lärarförbundet har aktivt drivit dessa frågor och har också fått gehör i 

Skolkommissionens betänkande, där flera av Lärarförbundets förslag återfinns. 

Förbundsstyrelsen avser att aktivt fortsätta att driva dessa frågor även kommande 

kongressperiod. 

Lärarförbundet anser att även om den trend som har ökat segregationen skulle brytas skulle det 

inte räcka för att skapa likvärdiga villkor i skolan. Även skolfinansieringen måste ses över. Ett 

viktigt steg är att staten tar ett ansvar för att mer resurser går till huvudmän med stora 

utmaningar, ett sådant stöd är också en följd av Skolkommissionens arbete, men det räcker inte: 

pengarna måste även styras till de skolor, förskolor och fritidshem som har störst behov. För att 

det ska vara möjligt är Lärarförbundets uppfattning att det krävs en socioekonomisk fördelning, 

men minst lika viktigt är att hela principen bakom skolpengen ses över – en skola ska inte tappa 

en mängd resurser om det blir färre elever, om inte samtidigt utbildningsuppdraget i praktiken 

förändras; på samma sätt ska den inte kunna gå med stora överskott genom att ha många elever 

i undervisningsgrupperna och därmed en låg lärartäthet. 
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Med ett reformerat finansieringssystem ser förbundsstyrelsen att både stora ekonomiska över- 

och underskott inom skolan kommer att upphöra – skolor kommer att få betalt för den 

utbildningsinsats de levererar, inte den mängd elever som de undervisar på samma gång. I ett 

reformerat finansieringssystem ligger också vårt svar till den som vill låsa in företags överskott i 

dessa företag. Där gör de ingen nytta, det är viktigare att se till att pengarna används på de 

ställen i skolsystemet där det finns behov än att de läggs på hög i företag som inte har behov av 

dem. 

En sådan reform kommer också att göra det klart mindre intressant att driva skola för att göra 

vinster, oberoende av om det sätts ett tak eller inte, eftersom överskotten skapas av ett 

felkonstruerat finansieringssystem. Förbundsstyrelsen anser därför inte att ett så trubbigt 

verktyg som en reglerad vinstnivå är den bästa lösningen, utan vill istället gå till problemets rot 

– finansieringen. 

En specifik fråga som väcks i en motion är den om resurser till barn med behov av särskilt stöd 

och att detta borde vara ett nationellt ansvar. Under den gångna kongressperioden har 

Lärarförbundet, som tidigare nämnts, varit med och drivit fram ett nationellt socioekonomiskt 

viktat statsbidrag, vilket är motiverat eftersom de socioekonomiska skillnaderna mellan 

kommunerna är stora. Dessa pengar kan självfallet även användas till barn med särskilda behov.  

Att införa ett särskilt stöd till barn med särskilda behov skulle vara motiverat om andelen barn 

med sådana behov varierade mellan kommunerna på ett annat sätt än de behov som skapas av 

socioekonomi eller på ett annat sätt varierar annorlunda än antalet elever. Mycket talar för att 

det inte är så, vilket gör att det att ett sådant statsbidrag inte skulle göra någon skillnad i hur 

mycket olika huvudmän skulle ha att röra sig med. Förbundsstyrelsen ställer sig därför 

avvisande till ett sådant stöd, om det inte kan visas att variationen mellan kommunerna i 

andelen elever som har behov av särskilt stöd varierar enligt helt andra parametrar än vad som i 

övrigt gäller för fördelning av resurser mellan kommuner och huvudmän. 

Lärarförbundet har aktivt verkat för att samma regelverk vad gäller öppenhet och offentlighet 

ska gälla för både kommunala och fristående skolor. Om ett sådant regelverk skulle stå i motsats 

till andra lagar, är förbundsstyrelsens uppfattning glasklar: då måste reglerna om öppenhet och 

offentlighet gå före. Däremot anser inte förbundsstyrelsen att vissa organisationsformer i sig är 

bättre eller sämre än andra, utan ser för- och nackdelar med alla. 

En motion tar upp problemet med att arbetstakten skruvas upp utan att det samtidigt ges 

resurser och möjligheter att möta den. I motionen föreslås att förbundsstyrelsen ska få i 

uppdrag att ”arbeta aktivt för att synliggöra och ändra den styrning av skolan som bygger på att 

skolan ständigt ska effektiviseras, bli billigare och bättre”. Förbundsstyrelsen arbetar aktivt för 

att skolans styrning ska förändras och professionens möjligheter till inflytande ska öka. 

Lärarförbundet har under den gångna kongressperioden gjort ett flertal rapporter om 

styrningen av skolan och den effekt det ger på arbetsmiljön i skolan, arbetat för ökade resurser 

till skolan för att möta de behov som finns samt skapat verktyg som kan underlätta för 

avdelningarna att arbeta med frågan.  

Förbundsstyrelsen delar motionärernas frustration över att lärares arbetsmiljö är oacceptabel 

och att utvecklingen vad gäller sådant som sjuktal har gått åt fel håll och att detta till en stor del 

beror på att styrning och finansiering inte är anpassade till hur skolan fungerar. 

Förbundsstyrelsen anser att den viktigaste åtgärden för att minska gapet mellan krav och 

resurser är genom mer dialogstyrning och ett förändrat finansieringssystem. Lärarförbundet 
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kommer därför att arbeta vidare för att styrning ska gå från dagens system till dialogstyrning 

och för att finansieringen ska ta sin utgångspunkt i skolans uppdrag, inte i något annat. 

Motion 91, 121, 143, 144, 145, 160, 184 (att-sats 1), 242, 267 är besvarade. 

Motion 213 tillgodoses ej. 

 

Kulturskola 

Några motioner rör kulturskolan. Förbundsstyrelsen anser att kulturskolan fyller en 
väsentlig funktion i samhället som helhet, såväl ur ett utbildningsperspektiv som ett 
kulturperspektiv. Den kompletterar och fördjupar de estetiska ämnena i grund- och 
gymnasieskolan och har på så sätt en väsentlig roll i skolväsendet men också i 
utbildningssystemet i vidare mening. Den kan därigenom bidra till ökad måluppfyllelse 
och vitalisera skolans demokratiska uppdrag. 

Utöver detta fyller dess samverkan med skolväsendet en viktig funktion för både likvärdighet 

och integration. Estetiska lärprocesser och samarbeten förenar och bygger broar mellan elever. 

Kulturskolan erbjuder nya synsätt och skapar gemenskap och förståelse. 

Förbundsstyrelsen har under den gånga mandatperioden beslutat om en politisk plattform för 

kulturskolan, utifrån den politik som kongressen har fastslagit. Lärarförbundet verkar för en 

nationell reglering med innebörden att kommunerna ska vara skyldiga att erbjuda 

verksamheten. Genom en sådan skulle kvaliteten och likvärdigheten stärkas över landet och alla 

barn och unga skulle oavsett hemkommun få en tillgång till kulturskola. Något som däremot 

behöver skärpas är uppföljningen av verksamheten, varför vi förordar att det skapas en 

myndighet för kulturskolan. Ett steg på vägen är det nationella kulturskolecenter som inrättas i 

år.  

Lärarförbundet anser att all grundläggande utbildning, till vilken vi räknar kulturskolan, ska 

vara avgiftsfri. I den nyligen antagna plattformen skriver förbundsstyrelsen: ”I den lagstiftning 

som Lärarförbundet vill se måste man fastställa att verksamheten ska vara avgiftsfri.” Det 

motionärerna önskar är således något som förbundet redan driver. Självfallet framförs detta 

även aktivt i de sammanhang där kulturskolan diskuteras och under den gångna perioden har 

det, bland annat tack vare Lärarförbundet, införts ett statsbidrag till kulturskolan som kan 

användas för att sänka avgifterna. 

Lärarförbundet anser att undervisningen i kulturskolan i högre utsträckning måste läggas i 

anslutning till skoldagen, med beaktande av möjlighet till skolskjuts med mera, samtidigt som 

eleverna i grundskolan har en lagstadgad garanterad undervisningstid i timplanen. Att 

kulturskolans verksamhet förläggs på dagtid är viktigt för både lärare och elever, inte minst då 

alla barn har rätt att ha tillgång till – och själv utöva – kultur. Detta förutsätter ett gott 

samarbete mellan å ena sidan grund- och gymnasieskolan och å andra sidan kulturskolan, 

samtidigt som det möjliggör ett sådant samarbete. Att mer av kulturskolans undervisning bör 

ske i anslutning till skoldagen är därför en klok strategi, som samtidigt möjliggör för fler elever 

att delta. 

Motion 35, 156 och 200 är besvarade. 
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Motion 32, Stärk kunskaperna om neuropsykiatriska funktionsvariationer. 

av Botkyrka 

Vallentuna 

Skövde 

Stockholm 

Specialpedagogiken ställs inför nya utmaningar då antalet diagnosticerade elever med 

neuropsykiatriska funktionsvariationer ständigt ökar. Regeringen utökar nu utbildningen till 

specialpedagog och speciallärare med moment som ger kunskap om exempelvis autism och 

ADHD.  

Jag/vi yrkar 

• Att förbundet verkar för en större samverkan mellan specialpedagoger, speciallärare 
och lärare som undervisar elever med särskilda behov, så att nya kunskaper om 
neuropsykiatriska funktionshinder snabbare implementeras i landets skolor. 

• Att förbundet verkar för att utforma fler specialanpassade undervisningsgrupper för 
elever som har särskilda behov. 

• Att verka för att den ordinarie lärarutbildningen stärks med kurser som ger kunskap om 
den teoretiska basen för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, när det gäller till 
exempel ADHD och autism. 

 

 

Motion 33, Implementera TBA och det beteendeanalytiska perspektivet inom 
specialpedagogiska enheter och i skolor runtom i landet. 

Enskild motion 
av Fredrik Lundin 

Tillämpad beteendeanalys (TBA) utgår från Skinners teori om operant betingning. De metoder 

som utgår från TBA (till exempel positivt beteendestöd och incidental teaching) har visat god 

effekt på språklig och social utveckling, i synnerhet för elever inom autismspektrumet. I USA 

som är hemlandet för TBA, finns ett brett utbud av skolor och verksamheter med TBA-

inriktning, och där en god effekt på autistiska elevers utveckling dokumenterats. Lärarförbundet 

ska verka för: 

Jag/vi yrkar 

• Att implementera TBA och det beteendeanalytiska perspektivet inom 
specialpedagogiska enheter och i skolor runtom i landet. 

• Att TBA införs som delmoment i utbildningen till speciallärare, specialpedagog, lärare, 
samt förskollärare för att på så sätt gynna och stärka samarbetet mellan habilitering, 
hem och skola, och för en bättre inkludering av funktionsvarierade elever. 

• Att verka för en egen läroplan inom det specialpedagogiska området som utgår från 
TBA och det beteendeanalytiska perspektivet. 
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Motion 35, Kulturskolans motion 

av Ludvika 

Skövde 

Vi på Kulturskolan i Ludvika vill att Lärarförbundet verkar för att vår undervisning kan ske på 

skoltid. Det ska givetvis ske i samråd med lärarna på grundskolan. Om all undervisning skall ske 

på fri tid eller efter skoltid finns det barn som inte har möjlighet att delta i vår undervisning 

p.g.a att de bor för långt bort och inte kan få skjuts av föräldrar eller att det inte finns bussar 

som går dessa tider. Det drabbar också oss lärare med sämre arbetstider. 

Jag/vi yrkar 

• på att all undervisning sker under ordinarie skoltid. 

 

 

Motion 89, Bekämpa den institutionella rasismen 

Enskild motion 
av Roberto Gonzalez Cabezas 

De flesta modersmålslärare är organiserade i Lärarförbundet, åtminstone i min stad. 

Modersmålslärarens plats i skolans hierarki är den lägsta. Motståendet mot modersmålet i 

skolorna visar en stor okunskap om ämnet. Detta speglas i alla regler som finns för att förhindra 

en regelrätt undervisningssituation. Exempel på detta är: all undervisning skall bedrivas utanför 

skoltid; begränsad undervisningstid, inga lämpliga lokaler för ändamålet, inga arbetsplatser, 

etc. 

Tyvärr agerar politiker och tjänstemän så som att modersmålsundervisning är ett  problem 

istället för att se den som en tillgång i det mångkulturella svenska samhället. 

Jag/vi yrkar 

[not: att-sats 3 besvaras under Verksamhet och arbetssätt] 

• att Lärarförbundet tillsätter en grupp som skall utreda modersmålslärarnas situation. 

• att Lärarförbundet skall ta initiativet att bekämpa den institutionella rasismen som 
uppstår i samhället, inte minst i skolans värld. 

• att Lärarförbundet utreder ett sätt att få flera modersmålslärare att arbeta fackligt. 

• att Lärarförbundet tar ställning när det gäller den diskriminerande behandling som 
drabbar många av våra medlemmar. 

 

 

Motion 91, Minska segregation i samhället 

Enskild motion 
av Roberto Gonzalez Cabezas 

Chile, Sverige och New Zeeland har introducerat det fria skolvalet i samhället.  Det fria skolvalet 

och rätten till vinster i välfärden har skapat ett av mest marknadsutsatta utbildningssystem. 

Svenska forskare från olika discipliner har studerat marknadsorienteringens konsekvenser för 

den svenska skolan och påvisat hur marknadsutsättningen bidragit till ökad ojämlikhet, 

differentiering och deprofessionalisering av lärare och dess arbete. 
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Jag/vi yrkar 

• att kongressen ger i uppdrag till styrelsen att efterlysa en utredning av forskare som ger 
förslag på ett system som bidrar till minskad segregation och ökad likvärdighet. 

 

 

Motion 113, Fritidspedagoger/lärare i fritidshem arbetsvillkor 

av Karlstad 

Trollhättan 

Öckerö 

Under många år har fritidspedagogers arbets- och yrkesvillkor stadigt försämrats. 

Vi ser att många fritidspedagoger väljer att undervisa i ett eller flera skolämnen vilket gör att 

färre med utbildning finns kvar på fritidshemmet. 

Vi tror att det handlar om status, möjlighet till förbättrade villkor, högre löner och ökade 

karriärmöjligheter. 

Jag/vi yrkar 

[not: att-sats 1 besvaras under Professionsutveckling och att-sats 2 besvaras under Lärares 
förutsättningar] 

• att Lärarförbundet arbetar vidare med legitimationsfrågan i fritidspedagogik. 

• att Lärarförbundet arbetar för att det skrivs in om reglerad planeringstid i vårt avtal. 

• att Lärarförbundet arbetar för att fritidspedagoger ska ingå i de satsningar som görs i 
grundskolan. 

 

 

Motion 119, Stärk elevhälsan! 

av Hässleholm 

AcadeMedia 

Södertälje 

Idag sätts mycket av de resurser som berör den psykosociala problematiken och de 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna in sent. Detta påverkar den enskilde elevens 

upplevelse och inställning till sin skolgång och arbetsmiljön på skolan. I vissa fall sätts 

resurserna inte in förrän i gymnasiet, vilket är för sent! 

Sent insatta resurser påverkar den enskilda individens välmående och kunskapsutveckling. 

Jag/vi yrkar 

• att lärarförbundet driver frågan om att det skapas en ökad tillgänglighet till elevhälsan. 

• att lärarförbundet driver frågan om att skolhälsoteamen utökas och blir fler. 

• att lärarförbundet driver frågan om att resurser sätts in i tidiga åldrar. 
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Motion 121, Inte tillåta vinster i förskola och skola 

av Umeå 

Huddinge 

Kungsbacka 

Kungälv 

Lycksele 

Kristianstad 

Helsingborg 

Trelleborg 

Värmdö 

Ängelholm 

Vännäs 

Vid kongressen 2014 togs beslutet att göra följande formulering kring vinster i skolan:  

”De som vill bedriva skolverksamhet ska granskas noga innan de beviljas tillstånd. Tillståndet 

ska dras in om huvudmannen inte lever upp till sina skyldigheter. Ägares vinstintressen får 

aldrig gå före elevernas behov.” 

 Lärarförbundet Umeå tycker att den skrivningen måste ändras. Det är tydligt att varken lärare, 

elever eller utbildningssystemet i stort har någon fördel av att det går att göra vinst på att 

bedriva förskola eller skola. Därför anser vi att Lärarförbundet behöver göra ett tydligt 

ställningstagande för att det ska vara förbjudet att bedriva skolverksamhet i syfte att göra vinst.  

Jag/vi yrkar 

• att kongressen ställer sig bakom ett ställningstagande där Lärarförbundet är tydliga 
med att skolverksamhet inte får bedrivas i vinstsyfte. 

 

 

Motion 143, Vinster i välfärden 

av Täby 

Vinster i välfärden 

Jag/vi yrkar 

• att Lärarförbundet analyserar om formen Aktiebolag ska få förekomma och arbeta för 
att eventuellt sätta ett vinsttak på 5% 

 

 

Motion 144, Välfärdsutredningen 

av Täby 

Vinstutdelning inom skattefinansierad verksamhet, ska det få förekomma? 

Jag/vi yrkar 

• att Lärarförbundet ser över och analyserar frågan om att vinstutdelning inte ska tillåtas 
inom skattefinansierad verksamhet inom vård, skola och omsorg 
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Motion 145, Fristående verksamhet 

av Täby 

Lärarförbundet bör arbeta för att få större insyn och analysera kring andra lösningar för den 

privata verksamheten.  

Jag/vi yrkar 

• att Lärarförbundet får större insyn och analyserar annan finansiering i privat 
verksamhet 

 

 

Motion 156, Likvärdig kulturskola 

av Hässleholm 

Idag är det inte obligatoriskt för kommunerna att ha en kulturskola. Elevavgifterna skiftar 

mycket mellan kommunerna, från att vara gratis till upp till 3000kr per termin. Detta ger inte 

samma möjligheter för barn och ungdomar runt om i landet att delta. Kulturskolan bör 

utvecklas till att bli en egen skolform som regleras i skollagen, det skulle ge den legitimitet som 

idag saknas. Med detta följer även likvärdighet för eleverna, högre status för de estetiska 

ämnena och för kulturskolelärarna. 

Jag/vi yrkar 

• Att Lärarförbundet verkar för att Kulturskolan blir en egen skolform som regleras i 
skollagen.  

 

 

Motion 160, Skolsegregationen, forskning och Lärarförbundets möjligheter 

av Huddinge 

Botkyrka 

Kungsbacka 

Halmstad 

Flera oberoende forskare kommer fram till samma resultat: Det fria skolvalet har ökat 

skolsegregationen med rekordfart men de allra flesta politiker vägrar se objektivt på forskarnas 

resultat, utan fortsätter att hävda sina argument för det fria skolvalet. Ett skolsystem som även 

OECD starkt kritiserar. Lärarförbundet är en stor och stark röst i skoldebatten och har därför 

makt att påverka politikerna att tänka om. 

Jag/vi yrkar 

• att Lärarförbundet ännu kraftfullare ska använda sin makt och position för att få alla 
styrande politiker att läsa, lyssna på och ta till sig vad oberoende forskare kommer fram 
till i sin forskning om konsekvenserna av det fria skolvalet.  
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Motion 173, Återkoppling av kvalitetsredovisning i fritidshem 

av Gävle 

Enligt fritidshemmens arbetsbeskrivning ska vi kvalitetsredovisa och utvärdera verksamheten 

varje år. Fritidshemmen får ingen återkoppling på de kvalitetsredovisningar och utvärderingar 

som görs årligen. 

Jag/vi yrkar 

• att förbundet arbetar för att arbetsgivaren ska göra kontinuerliga uppföljningar och 
återkopplingar av de kvalitetsredovisningar och utvärderingar som fritidspedagogerna 
gör varje år.  

 

 

Motion 174, Byte av skolform från förskola till grundskola 

av Gävle 

Idag ser det olika ut i Sveriges kommuner när barn skrivs ut från förskolan och skrivs in i 

fritidshem på grundskolan. Att börja i fritidshemmet mitt i sommaren kan innebära att 

skolstarten sker på en annan skola än den skola eleven kommer att gå på när ordinarie 

verksamhet drar igång, och med annan personal. Ur ett elevperspektiv, men också ur ett 

lärarperspektiv, ser vi det som en fördel att skolformsbytet sker så nära terminsstart som 

möjligt. 

Jag/vi yrkar 

• att förbundet arbetar för att övergången från förskola till grundskola sker så nära 
terminsstart som möjligt.  

 

 

Motion 184, Motion om stärkt fokus på arbetsmiljö 

av Kungälv 

Borås 

Vårgårda 

Göteborg 

Alingsås 

Härryda 

Mark 

Bakgrund 

Undertecknande motionärer upplever en ökad frustration hos våra medlemmar när det gäller 

deras arbetsmiljö och arbetsbelastning. Trots att tusentals förtroendevalda i Lärarförbundets 

alla avdelningar kämpar för att förbättra arbetsmiljön för lärare och minska lärares 

arbetsbelastning finns en upplevelse att ”facket inte gör något”. Resultatet av medlemsdialogen 

var skrämmande tydligt här. Allt för få medlemmar ser inte Lärarförbundet som ett bra verktyg 

för att jobba med arbetsmiljöfrågor. 

Lärarbristen har ändrat spelplanen när det gäller villkorsfrågorna. Lönerna ökar och de hade 

ökat även utan lärarfackens påverkansarbete. Problemet är att löneökningar fördelas snett och 

att löneökningar som inte är del av de statliga lönesatsningarna inte kompenseras med 
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motsvarande ökning i förskolornas och skolornas budget. Lärare får helt enkelt betala sina egna 

och sina kollegors löneökningar med mer att göra. 

Avdelningarnas arbete med arbetsmiljö regleras i stor del av lagar och förordningar. I olika 

nivåer av samverkan ska fackliga företrädare påverka arbetsgivaren att ta sitt lagstadgade 

arbetsmiljöansvar. Med en ekonomistyrning som bygger på att skolan ständigt förväntas bli 

billigare samtidigt som den blir bättre är det svårt att nå framgång i det systematiska 

arbetsmiljöarbetet. arbetsgivarens ekonomiska möjligheter att åtgärda risken i arbetsmiljön är 

helt enkelt för knappa. Hur bra lokala parter än blir på systematiskt arbetsmiljöarbete kommer 

det inte att vara tillräckligt för att skapa en bra arbetsmiljö för lärare och skolledare. 

Förslag till förändring 

Vi tror att förändringen när det gäller lärares arbetsbelastning och lärares arbetsmiljö måste 

börja uppifrån. Centrala företrädare för Lärarförbundet skulle kunna vara mycket tuffare när 

det gäller krav på nationella politiker och på Sveriges kommuner och landsting att skapa 

förutsättningar för lärare att må bra på jobbet. Det är också på central nivå det övergripande 

perspektivet om vad som sker ute i kommuner och hos privata huvudmän finns. Ett perspektiv 

som borde göra det möjligt att på ett tydligare sätt än hittills beskriva hur styrningen av skolan 

påverkar alla lärares och skolledares arbetsbelastning. 

Jag/vi yrkar 

[not: att-sats 2 besvaras under Demokrati, att-sats 3 besvaras under Lärares förutsättningar] 

• Att Förbundsstyrelsen ges i uppdrag att arbeta aktivt för att synliggöra och ändra den 
styrning av skolan som bygger på att skolan ständigt ska effektiviseras, bli billigare och 
bättre.  

• Att Förbundsstyrelsen ges i uppdrag att återinföra det arbetsmiljöråd som tidigare 
fokuserade på arbetsmiljöfrågor samt ge rådet ett ökat mandat att påverka 
Lärarförbundets arbete.  

• Att Förbundsstyrelsen ges i uppdrag att prioritera arbetsmiljöfrågan framför lön och 
professionsfrågor i det utåtriktade påverkansarbetet som t ex debattartiklar, bloggar och 
pressmeddelanden.  

 

 

Motion 200, Avgiftsfri kulturskola 

av Helsingborg 

Bakgrund 

Kulturskoleutredningen slår fast att avgiften är ett av hindren för deltagande i kulturskolans 

verksamhet och i nuläge är det upp till varje kommun att besluta om avgift till verksamheten. I 

16 kommuner har man valt att helt ta bort avgiften. Avgiften varierar mellan 0-1720 kronor och 

den vanligaste avgiften är 643 kronor. (Kulturskolerådet) 

Förändringar till följd av detta: 

Om kulturskolan och dess lärare ska kunna leva upp till kraven på att vara en inkluderande 

skola där alla barn oavsett socioekonomisk bakgrund får möjlighet att fördjupa sig i estetiska 

ämnen, måste frågan om avgifterna vara en självklar del av diskussionen. 
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Jag/vi yrkar 

• Att Lärarförbundet aktivt verkar för en avgiftsfri kulturskola 

 

 

Motion 213, Nationellt styrda resurser för barn med behov av särskilt stöd 

av Eskilstuna 

Kalmar 

Idag ser det väldigt olika ut för hur kommuner väljer att satsa på barn i behov av särskilt stöd. 

Detta i sin tur medför ett tungt och ansvarfullt uppdrag för lärarna ute i verksamheterna, ibland 

ett omöjligt uppdrag. Lärarförbundet behöver aktivt arbeta för att resurser styrs på nationell 

nivå så att det blir en likvärdighet i vårt land. Detta i sin tur medför en rimligare 

arbetsbelastning för lärare i de olika verksamheterna. 

Jag/vi yrkar 

• att Lärarförbundet verkar för att resurser till elever i behov av särskilt stöd blir 
nationellt styrda för en likvärdighet för både lärare och elever. 

 

 

Motion 242, Vinstdrivande friskolor 

av Göteborg 

Huddinge 

Eslöv 

Täby 

Sedan mitten av 1990-talet så har flertalet rapporter pekat på en ökad segregation och minskad 

likvärdighet i den svenska skolan. Denna utveckling har följt skolan sedan friskolereformen och 

det fria skolvalet genomfördes och idag är detta samband odiskutabel. Inte heller har tillräckliga 

åtgärder genomdrivits för att kunna motverka eller kompensera en allt mer segregerad skola. 

Detta bottnar i att friskolereformen bygger på konkurrens, vilket i ordets rätta bemärkelse 

innebär att privata skolor inte drivs av en strävan mot likvärdighet. Tvärt om, drivs de privata 

skolorna utav att konkurrera ut varandra. Vi i Lärarförbundet skall enligt våra värderingar 

motverka segregation och stå upp för en likvärdig skola. Sålunda kan inte vårt förbund stå 

bakom en vinstdrivande och konkurrensutsatt skola eftersom det går emot allt vi står för!  

Där av förslår Göteborgs avdelning att följande punkter antas av kongressen 

Jag/vi yrkar 

• Att Lärarförbundet aktivt arbetar för ett avskaffande av vinstdrivande skolor 

• Att Lärarförbundet aktivt driver att friskolereformen och det fria skolvalet grundligt ses 
över och reviderats 

 

 

Motion 245, Ämnet slöjd undermineras! 

av Malmö 

Andelen av de undervisande lärarna som är behöriga/legitimerade är cirka hälften. Alltså 

ungefär var annan lärare har inte föreskriven utbildning. Utbildning till slöjdlärare har efter 

lärarutbildningsreformen i slutet på 1970-talet, blivit undermålig, troligen dels beroende på att 
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de tidigare kraven på förkunskaper i respektive slöjdart har tagits bort men också att 

tvåämnesutbildningen blivit alltför omfattande för att rymmas inom rimlig utbildningstid. 

Ämnet slöjd har flera gånger attackerats men överlevt, i varje fall i grundskolan. Kanske för att 

det har varit och troligen fortfarande är ett av de mest populära ämnena hos eleverna. 

Men, det är viktigt att slå vakt om ämnet av helt andra orsaker; 

• ”slöjden är det enda ämne som utvärderar en hel process” (Thomas Kroksmark, 
professor i pedagogik, Slöjdforum 1998) 

• ”Slöjden innebär manuellt och intellektuellt arbete i förening vilket utvecklar kreativitet 
och stärker tilltron till förmågan att klara uppgifter i det dagliga livet. Dessa förmågor är 
betydelsefulla för både individens och samhällets utveckling.” (Läroplan för 
grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011) 

I slöjden får man ta ansvar, utveckla kreativitet, träna logiskt tänkande och problemlösning. Det 

ställer stora krav på läraren vad gäller didaktik samt goda kunskaper om olika slöjdtekniker för 

att kunna leda processarbetet. Om det brister i teknikkunskap är det stor risk att slöjden 

förfaller till en hobbyverksamhet med givna modeller. Detta vore ett stort misstag. 

Jag/vi yrkar 

[not: att-sats 2 besvaras under Läraryrkets attraktivitet] 

• att kongressen uppdrar åt förbundsstyrelsen att särskilt bevaka utvecklingen av ämnet 
slöjd 

• att kongressen uppdrar åt förbundsstyrelsen att verka för att antalet utbildningsplatser 
för lärare i ämnet slöjd utökas 

 

 

Motion 265, Modersmålslärares yrkesroll och deras löner 

av Partille 

Ängelholm 

Kungälv 

Huddinge 

Mark 

Prognoserna för lärartätheten ser väldigt dystra ut den närmaste framtiden. Det är alldeles för få 

som vill utbilda sig till lärare. Löneutvecklingen är en av flera bidragande orsaker till varför 

yrket uppfattas som oattraktivt bland många ungdomar och potentiella lärare i framtiden. En 

specifik kategori av lärare som sticker ut i denna negativa trend är modersmålslärarna där det är 

större brist på utbildade modersmålslärare och det är färre som vill utbilda sig inom denna 

kategori. 

Parallellt med detta säger forskningen att ett utvecklat modersmål är fundamentalt viktigt för 

elevernas kognitiva utveckling då det stimulerar andraspråksinlärningen och gynnar elevers 

kunskapsutveckling i skolans alla ämnen. Undervisning i modersmål blir därmed ovärderlig och 

viktig för deltagandet och integrationen av en stor kategori av människor som bor och fortsätter 

komma till vårt land. 

Det finns löneskillnader mellan olika lärarkategorier. Kontrasten blir ännu tydligare när vi 

jämför modersmålslärarnas löner med deras övriga kollegor inom lärarkåren. Här har 
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modersmålslärarna sämre löneutveckling i en tid där utbildning och integrering går allt mer 

hand i hand och där behovet av modersmålslärare ökar. Denna utveckling segregerar 

modersmålslärare och resulterar i att de hamnar i utanförskap i sin profession och på sina 

arbetsplatser vilket går helt emot värdegrunden i vår läroplan och våra värderingar inom 

Lärarförbundet. 

Jag/vi yrkar 

[not: att-sats 2 och 3 besvaras under Lön och anställningsvillkor] 

• att förbundet intensifierar arbetet med spridning av kunskap kring modersmålslärarnas 
viktiga roll för elevers lärande, utveckling och möjlighet till integration. 

• att en grundlig analys av löneläget rörande modersmålslärare genomförs. 

• att eventuella osakliga löneskillnader i förhållande till andra lärarkategorier bekämpas 
med stöd av lagstiftning, rättsvårdande instanser och andra verktyg som står förbundet 
till buds. 

 

 

Motion 267, Motion om återinvesteringskrav av vinster i skolan 

av Partille 

Huddinge 

Mark 

Motion om återinvesteringskrav av vinster i skolan 

En intensiv skoldebatt har handlat om bristande resurser liksom huruvida vinstutdelning ska 

vara tillåtet eller inte. Trots att dessa två områden hänger intimt ihop så har Lärarförbundet i 

dagsläget en otydlig hållning. Lärarförbundet kräver ökade resurser till skolan men är inte av 

princip emot vinstutdelning. 

Det har klargjorts att de skolor som plockar ut vinster frigör detta kapital bl.a. genom lägre 

lärartäthet, mindre undervisningstid, lägre bemanning av elevhälsopersonal samt lägre 

lärarlöner. Att låta skolan dräneras p.g.a. vinstutdelning är därmed ohållbart. 

Eftersom vi anser att skolan idag är underfinansierad så måste för ändamålet avsatta resurser 

också få stanna i just skolan. Uppmaningen till skolföretag att tillämpa "etiska plattformer" eller 

på annat sätt ställa ökade krav på kvalité har ingen verkan utifrån deras affärsplaner. Dagens 

skola behöver behålla varenda skattekrona den kan få! 

Ett vanligt motargument är att krav på vinstbegränsning på sikt leder till att skolor läggs ner. 

Men nedläggningar sker ständigt trots att möjligheten till vinstutdelning finns idag.  Ett annat 

argument är att man fråntar privata aktörer incitament att bedriva skola om vinsterna ska 

återinvesteras. Idag finns redan friskolor som inte plockar ut vinst utan återinvesterar i 

verksamheten. De huvudmän som i första hand vill bedriva skola kommer därmed att bli fler, 

medan de huvudmän som vill fortsätta bedriva skola för vinsters skull på bekostnad av kvalité 

och lärarna kommer att avvecklas. 

Ett krav på återinvestering av vinst skulle på sikt ge lärare i både fristående och kommunal skola 

mer resurser som leder till bättre arbetsvillkor, högre löner och verksamhetskvalitet. 
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Såväl bland lärare/medlemmar som medborgare finns ett starkt stöd för ett stopp av 

vinstuttag/krav på återinvestering. Det är av vikt att Lärarförbundet arbetar för den skolan som 

våra medlemmar vill ha. Ett brett medborgarstöd gynnar naturligtvis hela förbundets arbete. 

Jag/vi yrkar 

• att Lärarförbundet tar tydlig ställning för att alla eventuella vinster i den 
skattefinansierade skolan, oavsett huvudman, ska återinvesteras i dennes 
skolverksamhet.  
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Lärares förutsättningar 
 

Förbundsstyrelsens yttrande över motionerna 1, 7, 10, 23, 25, 44 (att-sats 1), 45, 
58, 61, 62, 66, 86, 100, 101, 113 (att-sats 2) 114, 118, 120, 122, 130, 142, 158, 161, 
162, 163, 164, 168, 169, 170, 171, 180 (att-sats 2), 184 (att-sats 3), 185, 190, 212, 
215, 216, 219, 225, 228, 229, 231, 238, 271, 272, 274, 276, 281, 283, 284, 287 

Inom denna kategori besvaras alla motioner som på olika sätt berör förutsättningarna för lärare 

och skolledare att utföra sina uppdrag. 

En stark profession utmärks av att den har makt över det egna yrket. Den har avgörande 

inflytande på samhällsbeslut som rör yrket, men också på den egna arbetsplatsen och över den 

egna arbetsorganisationen. Bedömningar som gjorts av professionen, utifrån utbildning och 

erfarenhet, bör ligga till grund för hur arbetsorganisationen utformas. I förbundsstyrelsens 

förslag till Agenda för en stark profession sägs att den bästa skolan skapas när lärare har goda 

förutsättningar och stort inflytande över sin yrkesutövning. 

Såsom situationen ser ut idag måste professionens inflytande över hur arbetsorganisationen 

utformas och hur arbetstiden fördelas öka. Detta betyder att förbundet fortsatt ska arbeta för att 

lärares och skolledares bedömningar ska ligga till grund för beslut om hur skolan ska 

organiseras så att elever och barn ska ges den bästa undervisningen. 

För att bli en stark och effektiv profession krävs goda förutsättningar och goda villkor överlag. 

Lärares och skolledares förutsättningar och villkor behöver bli bättre inom många olika 

områden och förbundet ska fortsätta att arbeta för detta. 

 

Lärares arbetstid, uppdrag och arbetsbelastning  

Många motioner lyfter frågor om begränsningar av lärares arbetstid, uppdrag och 

undervisningstid. Likaså har många motionärer engagerat sig kring tid för planering, utveckling, 

reflektion och kompetensutveckling. I samband med detta ställs också frågor om 

arbetsbelastning och att renodla läraruppdraget. Motionerna gäller främst för förskola, 

förskoleklass och fritidshem, men även andra skolformer och högskolan tas upp i motionerna. 

En handfull motioner avser vidare problem relaterade till arbete i mer än en verksamhet, 

exempelvis förskola eller grundskola kombinerat med fritidshem. 

Undervisningen är kärnan i lärarens yrkesutövning och komplexiteten i den medför ett stort 

ansvar för läraren oavsett skolform och verksamhet. Till undervisningen hör alltid för- och 

efterarbete och kompetensutveckling. Också andra uppgifter som föräldrakontakter, 

dokumentation, arbete med särskilt stöd med mera, följer med. Det finns sålunda en gräns för 

hur mycket undervisning en lärare kan ha då all undervisning genererar andra arbetsuppgifter 

som ökar kraven i arbetet. För förbundsstyrelsen är det uppenbart att denna gräns på alltför 

många håll är nådd och överskriden. 

Professionens arbete och kompetens är lärandets viktigaste resurs. Kring lärarna och 

skolledarna måste därför arbetet organiseras på så sätt att deras kunskaper och förmågor 

fokuseras mot pedagogiska frågor. Verksamhetsinriktningen säger också att det ska finnas gott 

om personal i skolan som kan avlasta och komplettera lärarprofessionen, så att lärare får vara 
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lärare. Det kan röra sig om allt från att det finns vaktmästare till att det finns en utbyggd 

elevhälsa. 

Lärare och skolledare ska också kunna bestämma över vilket administrativt stöd de behöver, för 

att mer odelat kunna ägna sig åt kärnan i deras yrken, lärandet och skolledarnas pedagogiska 

ledarskap. Att lämna över mindre kvalificerat arbete till andra yrkesgrupper ser 

förbundsstyrelsen också som en naturlig del i en fortsatt professionaliseringsprocess. 

Förbundsstyrelsen har fått många signaler om att arbetet kring lärares arbetstid och 

arbetsbelastning fortsatt måste vara högt prioriterat och vill särskilt framhålla det tydliga 

budskap som sänts via medlemsdialogen Rätt kurs. Det påverkar det fortsatta arbetet och bland 

annat framhåller verksamhetsinriktningen att ”Varje läraruppdrag innehåller tillräcklig tid för 

planering och reflektion”. 

Förbundet arbetar fortlöpande med att kartlägga, rapportera och opinionsbilda kring lärares 

och skolledares arbetstid, uppdrag och arbetsbelastning. Förbundet har satt frågan om lärares 

arbetsbelastning högt upp på den politiska agendan och fått beslutsfattare att inse sambandet 

mellan hög arbetsbelastning och svårigheter att rekrytera lärare. Vissa konkreta framgångar har 

uppnåtts, bland annat vissa nationella prov som blivit frivilliga, prov som blir digitala samt en 

utredning som tillsatts och presenterat förslag kring lärares och skolledares administrativa 

börda. 

På avdelningsnivå sker också kartläggningar som ligger till grund för förändringar och 

förbättringar i arbetsorganisationen. Via samverkan och andra möten söker förbundet påverka 

lokala beslutsfattare så att dessa ger lärare och skolledare rätt förutsättningar.   

Förbundet bedriver också centralt påverkansarbete där frågor om arbetstid, uppdrag och 

arbetsbelastning ofta är i fokus. Nationella politiker och utredare uppvaktas eller tas emot, 

skrivelser skickas till departement och utredningar. Ett av många exempel på detta är att 

förbundet bidrog till att flera av utmaningarna som finns med i Kulturskoleutredningens 

slutbetänkande identifierades. Lärarförbundet anser att det var bra att utredningen tillsattes, 

men delar inte utredningens alla slutsatser. 

På samma sätt har förbundsstyrelsen formulerat utförlig politik inom flera områden, däribland 

gällande förskola, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och fritidshem. I denna politik står 

naturligtvis frågor kring arbetstid, arbetsuppdrag och arbetsbelastning i fokus.  

Lärarförbundet har arbetat med att etablera begreppet ”pedagogisk utvecklingstid” som ett 

samlingsbegrepp för det arbete som alla lärare gör utöver undervisningen. Det har inte fått 

gehör utanför Lärarförbundet. Förbundsstyrelsen har därför övergått till att använda begreppen 

planering, reflektion och utveckling för att tydliggöra vad som måste rymmas inom arbetstiden.  

Vid centrala avtalsförhandlingar lyfter förbundet regelmässigt krav och frågor som syftar till 

förbättringar gällande lärares arbetstid, uppdrag och arbetsbelastning.  

För lärare i förskoleklass finns det redan nu avtal som möjliggör ferietjänst för förskollärarna i 

förskoleklass. Men oavsett anställningsform ska det finnas tid för planering, reflektion och 

utveckling. 
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Arbetet med att lyfta dessa frågor har varit framgångsrikt såtillvida att motparterna inom ett 

flertal kollektivavtalsområden ser hur viktigt detta är för att bidra till förbättrad 

kompetensförsörjning. Det har också lett till att centrala parter på ett aktivt sätt följer upp 

frågor om arbetsbelastning under avtalsperioderna i syfte att stärka de lokala parterna. Centrala 

parter har också tagit fram stödmaterial samt utbildningar. Vidare har Lärarförbundet varit 

drivande vid det viktiga partsarbete som gjorts i samband med den s.k. hälsoväxlingen. Det har 

bland annat resulterat i konkreta underlag för att förbättra arbetsanpassning och rehabilitering, 

stöd kring hantering av arbetsskadeärenden och checklistor i samband med föreskrifterna 

Organisatorisk och social arbetsmiljö. 

Arbetsuppgifterna ska rymmas inom arbetstiden så att det inte uppstår obalanser mellan krav 

och resurser i arbetet.  Om uppgifterna ändå inte ryms ska arbetsgivaren prioritera bland dem. 

Då undervisning kräver planering och efterarbete är det av stor vikt att det finns tid avsatt till 

detta. Förbundsstyrelsen är medveten om att detta inte är verklighet på många arbetsplatser och 

arbetar utifrån att alla lärare inom alla skolformer överlag har för lite tid för detta. Här ska dock 

särskilt nämnas att det vanligen finns alltför lite tid avsatt till planering, reflektion och 

utveckling för dem som arbetar i förskola, fritidshem, förskoleklass och i synnerhet för dem som 

arbetar i flera av dessa verksamheter samtidigt. För dessa gäller också att tidsbristen på ett 

mycket påtagligt sätt försvårar arbetet med kvalitetsutveckling och att de därför måste ges 

betydligt mer tid utanför undervisningen inom respektive verksamhet. 

Ett framgångsrikt systematiskt arbetsmiljöarbete är ett verktyg som kan och ska användas för 

att balansera krav och resurser i arbetet. Arbetsgivaren har det slutliga ansvaret för detta. 

Arbetsmiljöverkets inspektioner pekar på stora brister i skolans systematiska arbetsmiljöarbete.  

Förbundsstyrelsen delar Arbetsmiljöverkets bedömning. Lärarförbundet behöver därför 

fortsätta och intensifiera sitt arbete med att få till stånd ett levande systematiskt 

arbetsmiljöarbete i varje skola och hos varje huvudmans centrala ledning. Föreskrifterna 

Organisatorisk och Social Arbetsmiljö måste fortsatt uppmärksammas och implementeras. 

Ombud och skyddsombud har nyckelroller i detta arbete och får fortsatt utbildning inom 

förbundets organisation. Lärarförbundet ska fortsätta sitt arbete med att stärka stödet till 

ombuden och skyddsombuden samt fortsätta att bilda opinion inom arbetsmiljöområdet via 

bloggar, debattartiklar och liknande. 

En motion vill se en generell arbetstidsförkortning för lärare utifrån bland annat höga sjuktal. 

Förbundsstyrelsen delar inte motionärens uppfattning. I tider av lärarbrist är det inte realistiskt. 

Förbundsstyrelsen vill istället motverka sjukskrivningar genom att lärares arbetsuppgifter ska 

rymmas inom ramen för ordinarie arbetstid och att arbetsbelastningen ska vara rimlig. 

En motionär lyfter en fråga om tjänstemannaskydd för skolpersonal. Förbundsstyrelsen oroas 

av rapporter om hot och våld mot lärare och skolledare samt av att andra påtryckningar mot 

lärares tjänsteutövning förekommer, exempelvis vid betygssättning. Förbundsstyrelsen 

uppfattning i frågan ligger i linje med motionärens och förbundet kommer därför under nästa 

mandatperiod att utreda och gå vidare med frågan om hur lärares och skolledares skydd i 

tjänsteutövningen kan stärkas. 

Förbundets hållning inom området lärares arbetstid, uppdrag och arbetsbelastning 

sammanfattas i Agenda för en stark profession som har som mål att varje uppdrag inom 

professionen innehåller tillräcklig tid för planering, reflektion och utveckling. Undervisningen 

står i centrum och varje enskild lärare har tid och förutsättningar att vara just den lärare som 

hen vill och behöver vara. Det finns gott om andra yrkeskategorier som avlastar och 
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kompletterar lärarprofessionen, så att lärare får vara lärare. Det ska vara en självklarhet att 

arbetsuppgifterna ryms inom arbetstiden. Det gör att det inte är anställningsformen som är 

avgörande, utan att alla arbetsuppgifter inryms i ordinarie arbetstid och att – vilket är mycket 

viktigt – det ges möjligheter till nedvarvning och återhämtning under, respektive mellan 

arbetsdagarna, under helger, samt under semester/ferie. 

Motion 25 tillgodoses. 

Motion 10, 23, 44 (att-sats 1), 45, 58, 61 (att-sats 1 och 3), 66, 101, 113 (att-sats 2), 114, 118, 120, 

122, 130, 142, 158, 163, 164, 168, 169, 184 (att-sats 3), 185, 212, 215, 216, 219, 225, 238, 271, 272, 

276, 281, 283, 284, och 287 är besvarade.  

Motion 62 tillgodoses ej.  

 

Gruppstorlekar och lärartäthet  

Ett flertal motioner handlar om viktiga frågor runt gruppstorlekar och lärartäthet. Det är 

faktorer som har stor påverkan på hur undervisning och verksamhet kan bedrivas och på lärares 

och barn/elevers arbetsmiljö. Här finns så pass stora skillnader att likvärdigheten kan 

ifrågasättas. 

Så menar förbundsstyrelsen att skollagen ska tolkas: Professionens bedömningar ska avgöra hur 

stora barn- och elevgrupper ska vara i förhållande till övriga organisatoriska förutsättningar. 

Rektorer och förskolechefer beslutar om hur barn-/elevgrupper utformas. Lärares bedömningar 

ska ligga till grund för dessa beslut. Så kan exempelvis elever med särskilda behov behöva 

inkluderas i en mindre klass eller i ett sammanhang med större personaltäthet. Huvudmännen 

ska sedan tillhandahålla förutsättningar efter detta.  

Förbundsstyrelsen anser dock att huvudmännen brister i det här avseendet. Resurstilldelningen 

till skolledare är för liten och barn-/elevgrupper blir då för stora eller ofördelaktigt sammansatta 

ur pedagogisk och arbetsmiljösynvinkel. Det är därför ett krav från Lärarförbundet att det 

tydligt ska framgå i skollagen att huvudmännen har en skyldighet att förvissa sig om att rektorer 

och förskolechefer har de förutsättningar som krävs för verksamheten. 

Flera motionärer inom förskola och fritidshem lyfter frågan om att grupperna blivit för stora. 

Förbundsstyrelsen instämmer och ser också att grupperna blivit oacceptabelt stora även inom 

andra skolformer. Lärarförbundet kräver därför nationella riktlinjer för fritidshemmen och att 

de riktlinjer som redan finns för förskolan följs.  

Frågorna om barn-/elevgruppers storlek och lärartäthet är ständigt aktuella i förbundets arbete. 

Återkommande görs kartläggningar, opinionsutspel och andra insatser för att påverka 

beslutsfattare inom detta område. Det kan förstås även innefatta ökad tillgång till stödpersonal 

för lärare och skolledare. 

Förbundsstyrelsen vill också framhålla vikten av att stödja ombud och lokalt fackligt arbete i 

denna fråga. Det är då särskilt viktigt att i samverkan kräva att huvudmännen agerar efter 

Skolverkets allmänna råd och vid resursfördelning tar hänsyn till lokala förutsättningar och 

behov, såsom elevgruppens sammansättning och storlek. 
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En motionär yrkar på aktuell och mer regelbundet uppdaterad statistik. Förbundsstyrelsen inser 

vikten av detta och producerar egna enkätundersökningar så ofta som Lärarförbundet mäktar 

med. Det är dock bara Skolverket som kan ta fram faktiska nationella siffror på gruppstorlekar 

och lärartäthet. Sådana siffror ges endast ut en gång per år. 

En motionär vill se ett minimikrav på andelen förskollärare och lärare i fritidshem per 

barngrupp. Förbundsstyrelsen vill att alla som jobbar med undervisning är utbildade för 

uppdraget. Detta är inte realistiskt inom en snar framtid, men förbundsstyrelsen vill heller inte 

ge någon minimisiffra. Det finns en överhängande risk för att en sådan siffra börjar tolkas som 

ett tak och därmed blir till nackdel för medlemmarna. 

Förbundets hållning inom området gruppstorlekar och lärartäthet sammanfattas i det 

långsiktiga styrdokumentet som säger att staten och huvudmännen ansvarar för att ge lärare 

och skolledare rätt förutsättningar baserat på professionens kompetens och yrkesansvar. I 

styrdokumentet har lärare ett stort inflytande över relevanta stödfunktioner och resurser utifrån 

de behov som identifieras.  

Motion 7, 61 (att-sats 2), 86, 100, 170, 171, 190, 228, 229, 231 och 274 är besvarade. 

Motion 180 (att-sats 2) tillgodoses ej.  

 

Andra förutsättningar för lärare  

Lärare och skolledaryrkena är idag bristyrken. För att komma till rätta med bristen behöver 

statusen höjas och för detta krävs bättre förutsättningar.  

I motionerna görs yrkanden om måltider, arbetskläder och lokaler. För förbundsstyrelsen är det 

självklart att lärares arbetssituation ska ordnas så att professionaliteten respekteras och 

underbyggs. Där måltider ses som en del i lärandet ska den pedagogiska måltiden ingå i de 

kostnader som arbetsgivaren har för verksamheten. Där kläder slits på grund av det 

pedagogiska arbetet ska arbetsgivaren hålla med arbetskläder och även skyddskläder om sådana 

behövs. Lokaler ska vara anpassade för de verksamheter som bedrivs, oavsett skolform och 

verksamhet. Vikten av anpassade lokaler framhölls nyligen när förbundsstyrelsen fattade beslut 

om en politik för fritidshemmen. Även utemiljöns utformning är viktig. 

Sammanfattningsvis talar verksamhetsinriktningen om en stark profession med stor tillit från 

samhället och med goda organisatoriska förutsättningar för uppdraget.  

Motion 1, 161 och 162 är besvarade. 
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Motion 1, Pedagogiska måltider som en del av uppdraget 

av Skövde 

Lysekil 

Lerum 

Uddevalla 

Essunga 

Kungsbacka 

Täby 

Hässleholm 

Höganäs 

Avesta 

AcadeMedia 

Älmhult 

Tjörn 

Tidaholm 

Gotland 

Lomma 

Bromölla 

Värmdö 

Kalmar 

Alingsås 

Bjuv 

Svedala 

Halmstad 

Ängelholm 

Västervik 

Partille 

Lärarförbundet arbetar lokalt och i valkretsen med frågan om fria pedagogiska måltider men 

har svårt att få gehör från arbetsgivaren. I dag dras en avgift på nettolönen med 26 kr/dag. Vi 

förväntas alltså utföra en aktivitet/arbetsuppgift som vi själva får betala för! Under åren har 

avgifterna varierat och men också varit fria och setts som en del av uppdraget men inte nu. 

Jag/vi yrkar 

• Att Lärarförbundet arbetar med frågan centralt och stödjer oss i kravet på fria måltider 
som en del av uppdraget.  

 

 

 

Motion 7, Barngruppernas storlek i förskola och fritidshem. 

Enskild motion 
av Ann-Margret Svendsén 

Elevgrupperna har för var år ökat till trots de riktmärken för barngrupper Skolverket framtagit 

för förskolan. I stora elevgrupper minskar elevernas möjligheter till den pedagogiska stimulans 
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och utveckling som de har rätt till enligt Lgr 11, samt lpfö 98/10. Arbetssituationen påverkas 

negativt av låg lärartäthet och att personalen inte har möjlighet att möta varje elev efter behov. 

Jag/vi yrkar 

• att Lärarförbundet tillsätter en arbetsgrupp som aktivt arbetar för att Skolverkets 
riktmärken för barngrupper fastställs, genom att ge de regionala avdelningarna i 
uppdrag och resurser för att vara de lokala avdelningarna behjälpliga arbeta fram lokala 
avtal som gäller för både förskola som fritidshem. 

 

 

Motion 10, Tid för Planering, Reflektion och Utveckling 

av Falköping 

Tidaholm 

Hjo 

Vänersborg 

Tibro 

Säffle 

Skövde 

Essunga 

Kungsbacka 

Kalmar 

Vimmerby 

Öckerö 

Åstorp 

Många förskollärare saknar planerings, reflektions och utvecklingstid för att kunna ta ansvar 

enligt läroplanens intentioner och skollag. 

Vi förskollärare arbetar utifrån läroplanen och skollagen. Kraven höjs hela tiden kring vad som 

gäller i vårt uppdrag men tiden för att planera, reflektera och utveckla blir inte utökad. För att 

förskollärare ska kunna säkerställa och ges förutsättningar för att bedriva kvalitativ 

undervisning i en väl fungerande utbildningsmiljö samt ta ansvar för undervisningen så måste 

denna tid utökas och bli likvärdig för förskollärare. 

Vi anser att detta är viktigt för att kunna behålla och rekrytera utbildade förskollärare. 

Därför vill vi att Lärarförbundet arbetar för att alla förskollärare får tid för att kunna säkerställa 

och ge förutsättningar för att kunna tillgodose kvalitativ undervisning och därigenom stärka 

professionen. Vi anser att minst 7 timmar behövs för alla förskollärare.  

Jag/vi yrkar 

• att Lärarförbundet verkar för att garanterad PRU-tid på minst 7 timmar per vecka införs 
för förskollärare.  
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Motion 23, Planeringstid för likvärdig förskola 

av Arvika 

Vellinge 

Skövde 

Lomma 

Trelleborg 

Ängelholm 

Trollhättan 

Många förskollärare saknar planerings, reflektions och utvecklingstid för att kunna ta ansvar 

enligt läroplanens intentioner och skollag. 

Förskollärare arbetar utifrån läroplanen och skollagen. Kraven höjs hela tiden kring vad som 

gäller i uppdraget men tiden för att planera, reflektera och utveckla blir inte utökad. För att 

förskollärare ska kunna säkerställa och ges förutsättningar för att bedriva kvalitativ 

undervisning  i en väl fungerande utbildningsmiljö samt ta ansvar för undervisningen så måste 

denna tid utökas och bli likvärdig. 

Vi anser att detta är viktigt för att kunna behålla och rekrytera utbildade förskollärare. 

Därför vill vi att Lärarförbundet arbetar för att alla förskolor får tid för att kunna säkerställa och 

ge förutsättningar för att kunna tillgodose kvalitativ undervisning och därigenom stärka 

professionen. Vi anser att det är svårt att ange ett minsta antal timmar då bemanningen av 

förskollärare ser olika ut och olika förskolor har olika stora ansvarsområden med olika typer av 

barngrupper med olika behov. Vi anser att en garanterad planeringstid per barn bör införas och 

att planeringstiden ska vara förbehållen förskollärarna.   

Jag/vi yrkar 

• att en garanterad planeringstid per inskrivet barn bör införas och  

• att planeringstiden ska vara förbehållen förskollärarna.   
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Motion 25, Nu är det dags att ge lärarpersonal fullt tjänstemannaskydd! 

av Tidaholm 

Säffle 

Hässleholm 

Avesta 

Kävlinge 

Mariestad 

Upplands-Bro 

AcadeMedia 

Vellinge 

Kungsbacka 

Vallentuna 

Lycksele 

Gotland 

Helsingborg 

Eslöv 

Ovanåker 

Skövde 

Botkyrka 

Trelleborg 

Bromölla 

Värmdö 

Kalmar 

Landskrona 

Trollhättan 

Svedala 

Halmstad 

Skellefteå 

Ängelholm 

Stockholm 

Vi tycker att det är dags att lärare får fullgott tjänstemannaskydd då förekomsten och risken för 

hot och våld kopplade till lärarpersonals anställning med åren stadigt ökat.  

Tjänstemannaskydd innebär kort och gott att den som hotar eller misshandlar vissa 

yrkesutövare i Sverige i deras tjänst, eller som hämnd för handling i tjänsten, gör sig skyldig till 

hot mot tjänsteman eller våld mot tjänsteman. 

I det lagstadgade (BrB) begreppet tjänsteman avses yrkesgrupper som enligt praxis anses utföra 

myndighetsutövning samt anställda som i sitt yrke utför myndighetsutövning. Uppenbara 

sådana tjänstemän är statligt/kommunalt anställda som fattar/utför myndighetsbeslut; tex 

domare, åklagare, polis, kronofogde, byråchefer/anställda etc. Dessutom omfattas tex anställd 

med befogenhet att ge sådana anvisningar, såsom sjuksköterska, passkontrollant, 

kriminalvårdare samt tjänstemän med stöd i verksamhetsregler eller sådana angivna 

arbetsuppgifter; tex skorstensfejare, tågvakter, ordningsvakter med förordnande etc. 
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Med detta i åtanke så var det förr endast i bedömningssituationer som lärarpersonal var i 

myndighetsutövning, det vill säga när någon form av omdöme sätts eller har satts. 

Enligt skollagen (SFS 2010:800) torde dock lärarpersonal vara i ständig myndighetsutövning i 

och med 5 kapitlet om "Trygghet och Studiero" och därav borde lärarpersonal per definition 

åtnjuta full tjänstemannaskydd. 

Jag/vi yrkar 

• att Lärarförbundet verkar för att all skolpersonal som omfattas av skollagen (SFS 
2010:800) skall åtnjuta fullt tjänstemannaskydd.  

 
 

Motion 44, Kulturskolans löneöversyn 

av Ängelholm 

Kungsbacka 

Vallentuna 

Huddinge 

Eslöv 

Värmdö 

Halmstad 

Kulturskolans lärare är den enda lärarkåren som spänner över alla stadier i grundskolan till 

gymnasiet, och barn med särskilda behov. Vi ska nå ut till barn och ungdomar från åldrarna 5-

21 år vilket kräver stor kompetens av alla lärare på kulturskolan. Som lärare behöver vi snabbt 

kunna gå från att undervisa en nybörjare, till en stor orkester på 25 personer, till en 

gymnasieelev. Trots detta omfattas inte kulturskolelärare av de lönelyft övriga delar av 

lärarkåren nu äntligen åtnjuter.  

Kulturskolans verksamhet ställer höga krav på flexibilitet hos sina anställda eftersom mycket av 

verksamheten består av att genomföra konserter, föreställningar, projekt på obekväm arbetstid.  

Att musik och estetiska ämnen gynnar lärandet är bevisat i flera studier. En stor kulturskola 

med hög lärartäthet innebär således en viss avlastning av arbetsbördan i grund- och 

gymnasieskolor när elever även utanför ordinarie skoltid utvecklar sitt lärande.  

Musik är en av Sveriges största exportvaror i modern tid. Många svenska musiker vittnar om 

vikten av kulturskolans betydelse för deras karriärer. Att Sverige behåller denna 

konkurrensfördel gentemot resten av världen är av största vikt, inte minst med tanke på den 

tilltagande globaliseringen och den konkurrens, inom alla sektorer, som detta innebär. 

Kulturskolans lärare har inte inkluderats för musiklärare i grund- och gymnasieskolans lönelyft 

och därför ligger kulturskolans lärare enligt Lärarförbundets statistik 5000 kronor under ovan 

nämnda yrkeskategori. 

På grund av ovan nämnda argument/anledningar yrkar motionären på att Lärarförbundet inom 

den kommande mandatperioden skall arbeta för följande: 
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Jag/vi yrkar 

[not: att-sats 2 och 3 besvaras under Lön och anställningsvillkor] 

• Att Lärarförbundet tar upp och belyser de brister som sammanställts i statens 
kulturskoleutredning.  

• Att värna om kulturskolans kompetens genom att inkludera kulturskolans lärare i det 
lönelyft som de hittills inte fått ta del av. 

• Att Lärarförbundet arbetar för att ge rätt ersättning vid mertid, såsom helgtillägg, 
kvällstider och konserter/föreställningar/projekt som ligger utanför lärarnas ordinarie 
arbetstider.  

 

 

Motion 45, Undervisningstid för lärare i grundskolan 

av Borgholm 

Täby 

Åstorp 

AcadeMedia 

Kungsbacka 

Lomma 

Kalmar 

Mörbylånga 

Ängelholm 

För 18 år sedan förhandlades taket för hur mycket en lärare är skyldig att undervisa bort, 

lärarfacken och arbetsgivarna var överens om att undervisningstiden (USK) istället skulle styras 

genom överenskommelser mellan varje enskild lärare och skolans rektor. Istället för ett 

maximerat antal undervisningsminuter skulle man utgå från den personliga situationen 

eftersom behovet av planeringstid kan se olika ut beroende på klasstorlek, de elever läraren 

möter och undervisningsuppdraget som sådant, liksom vad man mäktar med växlar från person 

till person. 

I den bästa av världar skulle kanske detta avtal kunnat vara bra men idag vet vi av erfarenhet att 

efter det att USK:en förhandlades bort så har flertalet av landets lärare blivit ålagda allt mer 

undervisning och genom det i praktiken fått mindre tid till det nödvändiga för- och efterarbetet. 

Det som ligger till grund för utbildningens kvalité och rättssäkra betyg, så här kan det inte 

fortgå!   

Jag/vi yrkar 

• att Lärarförbundet under de kommande verksamhetsåren kraftfullt arbetar för att ett 
nytt tak för lärares undervisningstid kommer till stånd.  
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Motion 58, PUT vid dubbel behörigheter/ undervisning. 

av Lerum 

Karlstad 

Trelleborg 

Alingsås 

Stockholm 

Många lärare i fritidshem arbetar både i fritidshem och med ämnesundervisning i skolan. För 

att leva upp till kvalitetskraven i läroplan och skollag menar vi att det måste definieras och 

schemaläggas tillräckligt med pedagogisk utveckling. 

Jag/vi yrkar 

• att Lärarförbundet arbetar mot ett tydliggörande av riktlinjer vad gäller PUT vid dubbla 
behörigheter för lärare i fritidshem.  

 

 

Motion 61, Förskollärares planeringstid 

av Sundsvall 

Täby 

AcadeMedia 

Vallentuna 

Tjörn 

Bjuv 

Upplands Väsby 

Förskollärare i Sverige behöver den pedagogiska utv. tiden för att säkra kvalitén och öka 

likvärdigheten, bli ett attraktivt val så vi ökar andelen förskollärare samt för att minska 

sjukskrivningarna. Förskollärare måste ha de bästa förutsättningarna om vi ska kunna leva upp 

till det som beskrivs i skollag och läroplan. Under många år har vi väntat på att Sveriges 

kommuner ska förstå att förskollärare behöver tid för att kunna utföra sitt uppdrag utifrån 

skollag och läroplan. Idag slår förskoleforskare larm om att andelen förskollärare minskar och 

att kvalitén sjunker. Lärarförbundet måste ta sitt ansvar för att säkerställa förskollärares 

förutsättningar! 

Jag/vi yrkar 

• att förbundet centralt fastställer en lägsta nivå för pedagogisk utvecklingstid på minst 5 
timmar som regleras i avtal.  

• att förbundet arbetar för minskade barngruppstorlekar.   

• att förbundet arbetar för att prioritera förskollärares arbetsuppgifter utifrån skollag och 
läroplan.  
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Motion 62, Arbeta för arbetstidsförkortning! 

av Kungsbacka 

Härryda 

Sjuktalen för lärare i skolan ökar. Detta gäller speciellt förskollärare som ligger på alarmerande 

nivåer. Arbetsmiljön för lärare är tuff. Man löser inte alla problem med att förkorta arbetstiden, 

men redan idag väljer många, särskilt kvinnor att gå ned i tjänst för att orka med. 

Forskningsresultaten från försöket på Svartedalens äldreboende i Göteborg visar på positiva 

effekter med förkortad arbetstid. Där arbetade man med sex timmars arbetsdag i 18 månader. 

Störst effekt märktes på sjukskrivningarna. Total-sjukfrånvaron var 15 

arbetsdagar/undersköterska vid Svartedalen och 31 arbetsdagar per undersköterska vid alla 

äldreboende i Göteborg Stad. Den långa sjukfrånvaron var efter 18 månader 2,8 gånger högre 

vid andra äldreboende i Göteborgs Stad jämfört med Svartedalen. Enligt studierna finns det 

också ett positivt samband vid Svartedalen mellan upplevelsen av att hinna med det som ska 

göras i jobbet, lära av varandra och få hjälp av andra undersköterskor när det behövs. 

Personalen kände sig piggare, friskare och motionerade mer. Hyresgästerna upplevde att de fick 

en bättre omsorg och mer tid med personalen. Man anordnade 80 procent fler aktiviteter än det 

likvärdiga äldreboendet som forskningsrapporten jämför med. 

Dessa positiva resultat stärker argumenten för en bredare arbetstidsförkortning, det är inte 

svårt att dra paralleller till vad detta skulle kunna innebära för såväl lärares arbetsmiljö, samt 

elevers måluppfyllelse. På lång sikt är detta också rekryterande.  

Arbetstidsförkortning är en reform för rättvisa, frihet och jämställdhet. 

Jag/vi yrkar 

• att Lärarförbundet ska arbeta aktivt för en generell arbetstidsförkortning för lärare.  

 

 

Motion 66, Handlingsplan  

Enskild motion 
av Britt Lagerqvist 

Lärarna ligger år ut och år in i topp vad gäller arbetsbelastning. Denna trend håller i sig och 

istället för att minska ökar lärarnas stressnivåer. Hittills har man inte märkt av effekterna av 

Lärarförbundets insatser. Jag yrkar på att Lärarförbundet upprättar en KONKRET 

handlingsplan där man verkar för: 

Jag/vi yrkar 

• att lärarna får ägna sig åt grunduppdraget genom att ge dem större makt att styra över 
sin tid.  

• att minska den administrativa bördan  

• att återinföra en rimlig gräns för undervisningsskyldigheten  

• att fortbildningsinsatserna ska rymmas inom de 35 timmarna och inte drabba för- och 
efterarbete.  
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Motion 86, Lagstiftad gruppstorlek 

Enskild motion 
av Henrik Wollter 

Trots tydliga skrivningar i skollag om att hänsyn skall tas till barn/elevgrupps sammansättning 

händer i realiteten mycket lite. Skolinspektionens utlåtande verkar i praktiken tandlöst. Utifrån 

perspektivet att skapa en god utbildningsmiljö samt utifrån ett stort behov över hela landet att 

begränsa arbetsbelastningen i förskola samt fritidshem föreslår jag följande: 

Jag/vi yrkar 

• att Lärarförbundet skall verka för en förskolelag som reglerar antal barn i barngruppen 
på förskola.  

• att Lärarförbundet skall verka för en fritidshemslag som reglerar antal elever per grupp 
på fritidshem.  

 

 

Motion 100, Samband mellan antalet barn/elever, lärare och lokaler 

av Borlänge 

Kalmar 

Eskilstuna 

Mörbylånga 

Ängelholm 

Kävlinge 

Åstorp 

I nuläget följs inte de rekommendationer som skolverket angett angående barngruppens storlek 

på förskolorna. Personaltätheten är låg på många håll och det låga antalet förskollärare samt 

dålig tillgång på lokaler och i många fall för trånga lokaler gör att situationen är ohållbar för 

barn/elever och personal.  

Även fritidshemmen lider brist på personal och lokaler, det är inte ovanligt att verksamheten 

bedrivs i korridorer, genomgångsrum och klassrum möblerade för traditionell skolundervisning. 

Dessutom har många fritidshem mycket stora barngrupper. Alla elever som ansöker får en plats 

direkt utan att hänsyn tas till vad som är lämpligt med hänsyn till lokaler och bemanning. 

Jag/vi yrkar 

• att Lärarförbundet arbetar för att lyfta upp betydelsen av barngruppens storlek, antalet 
förskollärare/lärare i fritidshem och lokalernas utformning i förhållande till de mål som 
finns uppsatta i läroplanerna.  

 

 

Motion 101, Lärare i förskoleklass ska omfattas av bilaga M 

av Borlänge 

Ängelholm 

Partille 

Åstorp 

Lärare i förskoleklass har ofta en hög arbetsbörda. Planering, dokumentation, samtal med 

föräldrar, samordning med lärare i skolan mm samlas på hög. Många lärare i förskoleklass 
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arbetar i fritidshemmet direkt efter skoldagens slut utan möjlighet till efterarbete i 

förskoleklassen. 

Uppdraget som lärare i förskoleklass måste renodlas för att ge förutsättningar att uppnå målen i 

läroplanen. Den psykiska och fysiska arbetsmiljön är i dag mycket ansträngd för förskollärarna. 

Då förskoleklassen numera är en obligatorisk, läsårsbunden verksamhet bör även lärare i 

förskoleklass omfattas av bilaga M. 

Detta skulle innebära: 

• tid för samplanering med övriga klasslärare för att få en röd tråd i arbetet 

• tid för planering, reflektion och utveckling av verksamheten 

• större möjligheter till att träffa föräldrar, skolledning, kurator, speciallärare.m rektor 
etc angående elever som kräver extra insatser. 

Jag/vi yrkar 

• att Lärarförbundet arbetar för att lärare i förskoleklass ska omfattas av bilaga M samt  

• att Lärarförbundet arbetar för att stärka lärare i förskoleklass förutsättningar till 
pedagogisk utvecklingstid.  

 

 

Motion 113, Fritidspedagoger/lärare i fritidshem arbetsvillkor 

av Karlstad 

Trollhättan 

Öckerö 

Under många år har fritidspedagogers arbets- och yrkesvillkor stadigt försämrats. 

Vi ser att många fritidspedagoger väljer att undervisa i ett eller flera skolämnen vilket gör att 

färre med utbildning finns kvar på fritidshemmet. 

Vi tror att det handlar om status, möjlighet till förbättrade villkor, högre löner och ökade 

karriärmöjligheter. 

Jag/vi yrkar 

[not: att-sats 1 besvaras under Professionsutveckling och att-sats 3 besvaras under Kvalité i 
skolan] 

• att Lärarförbundet arbetar vidare med legitimationsfrågan i fritidspedagogik. 

• att Lärarförbundet arbetar för att det skrivs in om reglerad planeringstid i vårt avtal. 

• att Lärarförbundet arbetar för att fritidspedagoger ska ingå i de satsningar som görs i 
grundskolan. 
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Motion 114, Förskollärarens enskilda reflektions- / planeringstid 

av Borlänge 

Mörbylånga 

Förutsättningarna och möjligheten att få till enskild reflektions- /planeringstid ser olika ut 

beroende på vilken förskola man arbetar på. Ansvaret som läggs på förskolläraren i läroplanen 

är omfattande och uppdraget blir omöjligt att utföra när man endast har t.ex 1 timme i veckan.  

Planerings- /reflektionstid i förskolan ska ses som en självklarhet och inte som något som man 

kan ta sig tid till om det finns möjlighet under dagen. 

Jag/vi yrkar 

• att Lärarförbundet arbetar för att lyfta betydelsen av förskollärarens ansvar så att 
förskollärarna får de förutsättningar som krävs för att uppnå målen i läroplanen. 

• att Lärarförbundet arbetar för att avtal för förskollärarnas arbetstid sätts upp där den 
garanterade planeringstiden tydligt framgår (tex 5 timmar enskild planeringstid)  

 

 

Motion 118, Anställningsform i obligatoriska förskoleklassen 

av Hässleholm 

Botkyrka 

AcadeMedia 

Vellinge 

Älmhult 

Vallentuna 

Kungälv 

Leksand 

Gotland 

Eslöv 

Ovanåker 

Trelleborg 

Halmstad 

Västervik 

Härryda 

Nu när förskoleklassen ska bli obligatorisk vill vi att Lärarförbundet jobbar för att det ska bli en 

likvärdighet i anställningsform och villkor. Som det är nu kan man ha olika anställningsformer, 

ferietjänst eller semestertjänst. Det kan även vara så att man har del av sin tid på fritidshem. 

Ferietjänst har förtroendetid och semestertjänsten jobbar sina timmar på fritids utan 

planeringstid. Inte hållbart med så olika förutsättningar. 

Jag/vi yrkar 

• att alla som jobbar i förskoleklassen ska ha likvärdiga förutsättningar gällande 
anställningsform och planeringstid som i grundskolan.  
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Motion 120, Renodla lärarens uppdrag 

av Hässleholm 

Osby 

AcadeMedia 

Vellinge 

Kungsbacka 

Vallentuna 

Skövde 

Eskilstuna 

Kalmar 

Umeå 

Västervik 

Ängelholm 

Lärarens arbetsbelastning har ökat så att de inte hinner med sitt kärnuppdrag. Detta har 

medfört att sjuktalen ökat med stressrelaterade sjukdomar. 

Läraruppdraget måste renodlas, detta genom att rensa bort onödiga arbetsuppgifter. 

Arbetsuppgifterna har ökat men arbetstiden är den samma. Resultatet blir att fritiden äts upp av 

jobb och lärarna orkar inte och blir sjuka. Det finns ett verktyg från arbetsmiljöverket, 

föreskriften AFS:2015:4 den ska användas systematiskt för att förebygga stress. Detta har man 

bara använt på hälften av alla arbetsplatser. 

Detta genom att avlasta lärarna med annan kompetens och rensa bort onödiga administrativa 

arbetsuppgifter. 

Jag/vi yrkar 

• att Lärarförbundet prioriterar att aktivt arbeta för att sluta avtal som med konkreta 
åtgärder renodlar lärarens kärnuppdrag: Lärandet.  

 

 

Motion 122, Förändrade arbetsvillkor för lärare inom högre utbildning 

av Universitet och högskola 

AcadeMedia 

Universitets- och högskolelärares arbetstid är reglerad i nationella och lokala avtal i form av 

bestämd årsarbetstid samt av reglerad fördelning mellan olika innehåll och uppdrag. 

I takt med att anslagen till högre utbildning har minskat har arbetssituationen förändrats för 

lärare inom universitet och högskolor. Det har tillkommit allt fler administrativa uppdrag, större 

studentgrupper och mindre tid för kurs- och kompetensutveckling, vilket påverkar lärarnas 

arbetsvillkor. För att fortsättningsvis kunna hålla en hög kvalitet i undervisning och utbildning 

krävs att den förändrade arbetssituationen för lärare ses över.  

Lärarförbundet universitet och högskola. 
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 I sin roll som förbundsstyrelseledamot avstår Mikael Forsberg från att ställa sig bakom 

motionen.  

Jag/vi yrkar 

• att Lärarförbundet tillskjuter medel för en genomgripande översyn av universitets- och 
högskolelärares förändrade arbetsvillkor.  

 

 

Motion 130, Begränsningar av undervisningstiden för grundskollärare 

av Kävlinge 

Upplands-Bro 

AcadeMedia 

Kungsbacka 

Vallentuna 

Kungälv 

Många nya påbud gällande lärares arbetsuppgifter har tillkommit de senaste åren. Ökade krav 

på dokumentation både vad gäller elevers kunskaps- och sociala utveckling, betygsättning från 

åk 6, ökat antal diagnostiska tester, nationella prov samt rättning av dessa. Utökad timplan i 

matematik och idrott har också tillkommit. Även elevgrupper i många skolor är idag större och 

har ofta flera elever i behov av extra stöd både av social, språk- och kunskapskaraktär. 

Sammantaget gör det att arbetsbördan för lärarna ökat markant de senaste åren.  

Ute i lokalavdelningarna kan vi se en tendens att allt fler timmar i lärarnas arbetsförlagda tid 

utökas till undervisningstimmar, vilket gör att planeringstiden minskar. Konsekvensen av den 

minskade tiden avsatt för planering samt för- och efterarbete är att kvaliteten på 

undervisningen sjunker och lärare riskerar att bli utarbetade, i värsta fall sjukskrivna. 

På det lokala planet märker vi det med ökade sjukskrivningar, tillbudsrapporter och samtal med 

lärare som upplever en stor stress i det vardagliga arbetet. Många kommuner tampas dessutom 

med att hålla budget vilket gör att man gärna skär ned på både den pedagogiska personalen och 

övriga stödfunktioner vars uppgifter i många fall får skötas av den pedagogiska personalen utan 

att tid avsätts för det. 

Jag/vi yrkar 

• att förbundsstyrelsen får i uppdrag att inrätta en reglering av lärares undervisningstid 
där antalet undervisningsminuter står i proportion till planeringstid och för- och 
efterarbete.  

 

 

Motion 142, Barngrupperna på förskolan 

av Täby 

Halmstad 

Förskolläraren har ett enligt skollagen utpekat pedagogiskt ansvar för undervisning och 

utbildning. Undervisningen ska bedrivas utifrån styrdokumenten samt beprövad erfarenhet och 

vetenskaplig grund. För att förskolläraren ska kunna fullborda sitt uppdrag och skydda sin 

legitimation måste förskolläraren få rimliga förutsättningar i tid kopplat till det aktuella 

uppdraget. 
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Jag/vi yrkar 

• att förskolläraren få rimliga förutsättningar i tid kopplat till det aktuella uppdraget.  Hur 
mycket tid som förskolläraren behöver avgör förskolläraren själv i samråd med sin 
närmaste chef.    

 

 

Motion 158, Reglerad undervisningstid Gymnasiet 

av AcadeMedia 

Många nya påbud gällande lärares arbetsuppgifter har tillkommit de senaste åren. Ökade krav 

på dokumentation både vad gäller elevers kunskapsutveckling, sociala sammanhang, 

bedömning och betygsättning.  Fler elever är också i behov av extra stöd både av social, språk- 

och kunskapskaraktär. Sammantaget gör det att arbetsbördan för lärarna ökat markant de 

senaste åren. Detta riskerar att göra fler lärare sjukskrivna. 

Det är viktigt att komma ihåg att även gymnasieskolans arbetsförhållanden följer samma trend 

som övriga skolformer med ökad arbetsbelastning. Det är av stor vikt att gymnasielärarna inte 

blir bortglömda av Lärarförbundet, då den stora majoriteten medlemmar arbetar inom för- och 

grundskolan. 

Jag/vi yrkar 

• att Lärarförbundet arbetar för att reglera gymnasielärares undervisningstid, för att 
säkerställa att tillräcklig tid finns till för- och efterarbete, reflektion och personlig 
kompetensutveckling.  

• att Lärarförbundet arbetar likvärdigt med arbetsförhållanden i alla skolformer.  

 

 

Motion 161, Anpassade lokaler fritidshem 

av Gävle 

Vallentuna 

Fritidshemmens lokaler är på många skolor inte anpassade efter verksamhetens behov. 

Jag/vi yrkar 

• att förbundet arbetar för att påverka arbetsgivarna att lokalerna ska vara anpassade 
efter fritidshemmens verksamhet.  

 

 

Motion 162, Arbetskläder till lärare ur ett jämställdhetsperspektiv 

av Gävle 

Kungsbacka 

Lycksele 

Ovanåker 

Värmdö 

Leksand 

Ängelholm 

Lärare, i framförallt förskola och fritidsverksamhet, har ett högt slitage på sina kläder, (både för 

inomhus- och utomhusaktiviteter). 
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Arbetskläder borde vara en självklarhet ur ett jämställt perspektiv.  

Lärarna får själva investera i dyra kläder för utomhusbruk. Alla har inte den ekonomiska 

möjligheten att köpa dubbla uppsättningar för arbete- och hemmabruk.  

De flesta som arbetar inom förskola och fritidshem är kvinnor. I många mansdominerade yrken 

är fria arbetskläder en självklarhet.  

Det behöver också synas att vi är lärare på arbetsplatsen. Att det ger ett professionellt intryck till 

exempelvis föräldrar när de hämtar/lämnar sina barn. 

Jag/vi yrkar 

• att förbundet arbetar för att alla lärare, i framförallt förskola och fritidshem, har fria 
arbetskläder för inomhus och utomhusbruk  

 

 

Motion 163, Att lärare i förskoleklass enbart arbetar i förskoleklass 

av Gävle 

Helsingborg 

Lärare i förskoleklass har ett splittrat uppdrag då de arbetar både i förskoleklass och i 

fritidshemmet. 

Jag/vi yrkar 

• att förbundet stärker lärare i förskoleklass i sin profession genom att arbeta för 
tillräcklig tid för planering, uppföljning och pedagogisk utveckling och renodlar 
uppdraget så att man arbetar enbart i förskoleklass.   

 

 

Motion 164, Att stärka fritidspedagoger i sin profession 

av Gävle 

Vallentuna 

Kungälv 

Eslöv 

Skövde 

Botkyrka 

Fritidspedagoger har ett splittrat uppdrag då de arbetar både i klass och i fritidshem. 

Jag/vi yrkar 

• att förbundet stärker fritidspedagoger i sin profession genom att arbeta för tillräcklig tid 
för planering, uppföljning och pedagogisk utveckling och renodlar uppdraget.   
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Motion 168, Minskad arbetsbelastning för lärare i förskoleklass 

av Gävle 

Ovanåker 

Eftersom förskoleklassen har blivit obligatorisk från 2018 så tillkom flertalet arbetsuppgifter 

(tex implementering av nya läroplan, närvaroredovisning, bedömningsstöd i svenska och 

matematik, kännedom om förskolans läroplan samt målen i alla ämnen i åk 3, förtydligandet i 

läroplanen om övergångarna mellan förskola-förskoleklass och förskoleklass-årskurs 1 mm) i 

uppdraget vilket gör att arbetsbelastningen ökar. 

Jag/vi yrkar 

• att förbundet arbetar för att arbetsbelastningen för lärare i förskoleklass ska minska, 
bland annat genom en reglering av den pedagogiska utvecklingstiden så att den blir 
likvärdig över hela landet.  

 

 

Motion 169, Minskad arbetsbelastning för lärare 

av Gävle 

Ovanåker 

Halmstad 

Västervik 

Hög arbetsbelastning bland lärare har bidragit till att sjukskrivningstalen har ökat. Vikarier 

måste ständigt sättas in, oftast obehöriga eller ingen alls finns tillgänglig. Detta leder till hög 

arbetsbelastning för lärare. Dessutom försämras kvalitén på undervisningen för eleverna. 

Jag/vi yrkar 

• Att förbundet arbetar för att arbetsbelastningen för lärare ska minska.  

 

 

Motion 170, Minskade barngrupper i fritidshem 

av Gävle 

Kungsbacka 

Vallentuna 

Lycksele 

Ovanåker 

Skövde 

Botkyrka 

Värmdö 

Hässleholm 

Trollhättan 

Upplands Väsby 

Arbetsbelastningen i fritidshem är hög samtidigt som antalet barn med särskilda behov ökar i 

takt med att barngruppernas storlek har ökat. Att sätta in extra resurser i gruppen i form av 

extra pedagoger gör inte miljön för dessa barn (och de andra barnen) bättre då kontakten med 

flera personer ökar och därmed stressen. Att minska antalet barn i grupperna är ett måste för att 
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ALLA barn ska bli sedda, känna trygghet, och får möjlighet att utveckla sina egna förmågor samt 

för att lärarna ska få en dräglig arbetsmiljö. 

Jag/vi yrkar 

• att förbundet arbetar för att införa riktlinjer för gruppstorlekar även på fritidshem.  

 

 

Motion 171, Minskade barngrupper i förskolan 

av Gävle 

Kungsbacka 

Vallentuna 

Lycksele 

Karlstad 

Ovanåker 

Skövde 

Trollhättan 

Härryda 

AcadeMedia 

Ängelholm 

Åstorp 

Arbetsbelastningen i förskolan är hög samtidigt som antalet barn med särskilda behov ökar i 

takt med att barngruppernas storlek har ökat. Detta ökar arbetsbelastningen ytterligare för 

lärarna som då även får ökade administrativa uppgifter i kartläggningar, särskilda 

handlingsplaner och extra möten. Att sätta in extra resurser i gruppen i form av extra pedagoger 

gör inte miljön för dessa barn (och de andra barnen) bättre då kontakten med flera personer 

ökar och därmed stressen. Att minska antalet barn i grupperna är ett måste för att ALLA barn 

ska bli sedda, känna trygghet, och får möjlighet att utveckla sina egna förmågor samt för att 

lärarna ska få en dräglig arbetsmiljö. 

Jag/vi yrkar 

• att förbundet arbetar för att de riktlinjer som skolverket har satt på antal barn/avd 
efterföljs.  

 
 

Motion 180, Garanterat antal förskollärare i barngrupp 

av Södertälje 

Tidaholm 

Nya styrdokument i form av Skollag och läroplaner för fritidshem och förskolan har kommit de 

senaste åren. I de nya styrdokumenten ställs det ökade krav på personalen i både fritidshem och 

förskola gällande både innehåll och dokumentation.  

För att kunna uppfylla Läroplanens mål och upprätthålla en kvalitativ verksamhet inom 

fritidshems- och förskoleverksamheten krävs att det finns tillräckligt med legitimerade lärare i 

förskola och fritidsverksamhet.  
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I Södertälje i dag är endast 28% av de som arbetar i barngrupp legitimerade förskollärare. På 

kommunens fritidshem är siffran under 10%.På vissa förskolor och fritidshem är andelen ännu 

lägre. För att säkra den pedagogiska verksamheten behöver Lärarförbundet fastställa var 

gränsen går för att en enskild förskola ska kunna säga sig bedriva pedagogisk verksamhet. Detta 

är inte unikt för Södertälje kommun.  

Jag/vi yrkar 

[not: att-sats 1 besvaras under Läraryrkets attraktivitet] 

• att Lärarförbundet verkar för att andelen legitimerade förskollärare och 
fritidspedagoger ökar 

• att Lärarförbundet fastställer ett lämpligt minimikrav på andelen förskollärare i 
förskola samt antal lärare i fritidshem per barngrupp 

 

 

Motion 184, Motion om stärkt fokus på arbetsmiljö 

av Kungälv 

Borås 

Vårgårda 

Göteborg 

Alingsås 

Härryda 

Mark 

Bakgrund 

Undertecknande motionärer upplever en ökad frustration hos våra medlemmar när det gäller 

deras arbetsmiljö och arbetsbelastning. Trots att tusentals förtroendevalda i Lärarförbundets 

alla avdelningar kämpar för att förbättra arbetsmiljön för lärare och minska lärares 

arbetsbelastning finns en upplevelse att ”facket inte gör något”. Resultatet av medlemsdialogen 

var skrämmande tydligt här. Allt för få medlemmar ser inte Lärarförbundet som ett bra verktyg 

för att jobba med arbetsmiljöfrågor. 

Lärarbristen har ändrat spelplanen när det gäller villkorsfrågorna. Lönerna ökar och de hade 

ökat även utan lärarfackens påverkansarbete. Problemet är att löneökningar fördelas snett och 

att löneökningar som inte är del av de statliga lönesatsningarna inte kompenseras med 

motsvarande ökning i förskolornas och skolornas budget. Lärare får helt enkelt betala sina egna 

och sina kollegors löneökningar med mer att göra. 

Avdelningarnas arbete med arbetsmiljö regleras i stor del av lagar och förordningar. I olika 

nivåer av samverkan ska fackliga företrädare påverka arbetsgivaren att ta sitt lagstadgade 

arbetsmiljöansvar. Med en ekonomistyrningen som bygger på att skolan ständigt förväntas bli 

billigare samtidigt som den blir bättre är det svårt att nå framgång i det systematiska 

arbetsmiljöarbetet. arbetsgivarens ekonomiska möjligheter att åtgärda risken i arbetsmiljön är 

helt enkelt för knappa. Hur bra lokala parter än blir på systematiskt arbetsmiljöarbete kommer 

det inte att vara tillräckligt för att skapa en bra arbetsmiljö för lärare och skolledare. 



 

   143 [211] 

 
 

 
 

   

 

Förslag till förändring 

Vi tror att förändringen när det gäller lärares arbetsbelastning och lärares arbetsmiljö måste 

börja uppifrån. Centrala företrädare för Lärarförbundet skulle kunna vara mycket tuffare när 

det gäller krav på nationella politiker och på Sveriges kommuner och landsting att skapa 

förutsättningar för lärare att må bra på jobbet. Det är också på central nivå det övergripande 

perspektivet om vad som sker ute i kommuner och hos privata huvudmän finns. Ett perspektiv 

som borde göra det möjligt att på ett tydligare sätt än hittills beskriva hur styrningen av skolan 

påverkar alla lärares och skolledares arbetsbelastning. 

Jag/vi yrkar 

[not: att-sats 1 besvaras under Kvalité i Skolan, att-sats 2 besvaras under Demokrati] 

• Att Förbundsstyrelsen ges i uppdrag att arbeta aktivt för att synliggöra och ändra den 
styrning av skolan som bygger på att skolan ständigt ska effektiviseras, bli billigare och 
bättre.  

• Att Förbundsstyrelsen ges i uppdrag att återinföra det arbetsmiljöråd som tidigare 
fokuserade på arbetsmiljöfrågor samt ge rådet ett ökat mandat att påverka 
Lärarförbundets arbete.  

• Att Förbundsstyrelsen ges i uppdrag att prioritera arbetsmiljöfrågan framför lön och 
professionsfrågor i det utåtriktade påverkansarbetet som t ex debattartiklar, bloggar och 
pressmeddelanden.  

 

 

Motion 185, Reglerad pedagogisk utvecklingstid för lärare i förskoleklass 

Enskild motion 
av Malin Jonsson 

Den avtalsreglerade pedagogiska utvecklingstiden för lärare i förskoleklass behöver regleras så 

att det blir likvärdigt i hela landet nu när förskoleklassen har blivit obligatorisk. 

Jag/vi yrkar 

• att förbundet arbetar för att lärare i förskoleklass får reglerad pedagogisk utvecklingstid 
som är likvärdig i hela landet.  

 

 

Motion 190, Ökad lärartäthet  

av Karlstad 

För eleven i grundskolan så är den enskilt viktigaste faktorn för att nå högsta möjliga 

måluppfyllelse läraren. Vi ser att lärartätheten i kommunerna sjunker för varje år. Vi behöver få 

tillgång till aktuell statistik kontinuerligt för att kunna påverka och se förändringar i tid. 

Jag/vi yrkar 

• att Lärarförbundet arbetar mer aktivt för att lyfta vikten av god lärartäthet i varje 
kommun.   

• att få aktuell och uppdaterad statistik oftare.  
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Motion 212, Fokus på vårt kärnuppdrag 

av Eskilstuna 

Halmstad 

Öckerö 

Skolans arena ska vara lärarnas arena men så som utvecklingen ser ut just nu krävs ett nytänk 

och möjlighet att ta hjälp av andra yrkeskategorier. Detta krävs för att alla lärare oavsett stadie 

ska kunna fokusera på sitt kärnuppdrag och ha fokus på lärande och utbildning. 

Det innebär att vi behöver ta bort sådant som lärare gör idag som inte är adekvat för uppdraget 

det kan gälla allt från uppgifter som annan högskoleutbildad personal kan göra t.ex. 

mentorsuppdraget, elevhälsouppgifter, teknisk support mm. 

Till enklare uppgifter kan icke högskoleutbildad personal göra uppgifter som idag görs av lärare 

så som att plocka disk, tvätta kläder, torka bord, kopiera och liknande uppgifter. 

Lärare ska fokusera på sitt kärnuppdrag. 

Jag/vi yrkar 

• att lärares ska ges möjlighet att fokusera på sitt kärnuppdrag  

• att andra yrkeskategorier gör de uppgifter som inte tillhör läraruppdraget.  

• att Lärarförbundet aktivt fortsätter att verka för en rimlig arbetsbelastning med fokus 
på kärnuppdraget.  

 

 

Motion 215, Planeringstid för fritidspedagoger/lärare i fritidshem som undervisar 
i ämne 

av Kalmar 

Mörbylånga 

Vimmerby 

Allt fler fritidspedagoger och lärare i fritidshem undervisar, förutom på fritidshemmet, i något 

ämne under den obligatoriska delen av skoldagen. 

Ofta förväntas den planeringstid som är avsedd för fritidshemmet att räcka även till planering 

för det ämne som man också undervisar i. Det får till följd att planeringstiden blir otillräcklig 

både för fritidshemmet och skolämnet. 

Jag/vi yrkar 

• att Lärarförbundet arbetar med frågan centralt och stödjer oss i kravet på att 
planeringstiden för fritidshemmets undervisning och planeringstiden för ett 
ämne/ämnen skiljs åt och att det ska finns tillräckligt med tid för de båda uppdragen.  
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Motion 216, Förändra förskollärarens arbetsvillkor i förskoleklass och gör den 
likvärdig i hela landet. 

Enskild motion 
av Christel Ridemark 

Sedan förskoleklass infördes i Sverige har arbetsvillkoren sett olika ut från skola till skola, 

kommun till kommun. Fokus har på vissa skolor legat mer på att täcka upp på fritidshemmet än 

på det faktiska uppdraget i förskoleklass medan man på andra skolor har ferietjänst och samma 

arbetsvillkor som grundskollärarna. Det finns ingen annan yrkesgrupp inom skolan som 

förväntas i två verksamheter, förskoleklass samt fritidshem. 

På många skolor är planeringstiden av olika anledningar för förskollärarna i förskoleklass 

lågprioriterad. Trots det faktum att man har fullt klassläraransvar som vilken grundskollärare 

som helst och ska planera två verksamheter. 

Under årens lopp har uppdraget förändrats och kraven på kartläggningar, scanning, IUP:er, 

LPP:er, reflektioner, bedömningar mm har vuxit utan att förskollärarna utan att man fått mer 

tid för att man ska kunna uppfylla kraven. Ett tillägg i läroplanen för förskoleklassen, kap 3 har 

tillkommit och som tydligt talar om vad vi ska arbeta med förutom kap 1 och 2. och fr o m ht-18 

är förskoleklassen obligatorisk. Nu är det hög tid för oss förskollärare att få en rimlig 

arbetssituation där vi hinner med allt för- och efterarbete som krävs för att kunna göra ett bra 

och tillfredsställande arbete. Vi kan inte förväntas fortsätta trolla med knäna och göra delar av 

våra arbetsuppgifter på vår fritid. 

Hittills har diskussionerna om arbetsvillkoren med skolledningen inte gett några som helst 

resultat.   

Jag/vi yrkar 

• att Lärarförbundet arbetar för att förskollärare i förskoleklass ska få samma typ av 
tjänster som grundskollärarna har.  

 

 

Motion 219, Garanterad tid för lärare i fritidshem för att kunna utveckla 
verksamheten enligt styrdokumenten 

av Eskilstuna 

Många lärare i fritidshem saknar planerings-, reflektions- och utvecklingstid för att kunna ta 

ansvar utifrån ett numera förtydligat uppdrag i skolan med ny kursplan enligt läroplanens 

intentioner. 

Vi lärare arbetar utifrån läroplanen och skollagen. Kraven höjs hela tiden kring vad som gäller i 

vårt uppdrag men tiden för att i planera, reflektera och utveckla blir inte utökad. För att lärare i 

fritidshem ska kunna säkerställa och ges förutsättningarför att bedriva kvalitativ undervisning i 

en väl fungerande utbildningsmiljö samt ta ansvar för undervisningen så måste denna tid utökas 

och bli likvärdig. 

Vi anser detta är viktigt för att kunna behålla och rekrytera utbildade grundlärare med 

inriktning mot fritidshem/lärare i fritidshem. 
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Därför vill vi att Lärarförbundet arbetar för att alla lärare i fritidshem får tid och förutsättningar 

för att kunna tillgodose kvalitativ undervisning och därigenom stärka professionen. Vi anser att 

minst 10 timmar/veckan behövs för alla lärare i fritidshemmet till gemensam och enskild 

säkerställd tid för att få den kvalitet i verksamheten som läroplanerna och skollag föreskriver.  

Jag/vi yrkar 

• att uppdra till Lärarförbundet att verka för att en garanterad tid på minst 10 
timmar/vecka införs för varje lärare i fritidshem, till gemensam och enskild säkerställd 
tid för att få den kvalitet i verksamheten som läroplanerna och skollag föreskriver.  

 

 

Motion 225, PUT dubbla behörigheter för lärare i fritidshem 

av Mölndal 

Göteborg 

Karlstad 

Många lärare i fritidshem arbetar både i fritidshem och med ämnesundervisning i skolan. För 

att leva upp till kvalitetskraven i läroplan och skollag menar vi att det måste definieras och 

schemaläggas tillräckligt med pedagogisk utvecklingstid. 

Jag/vi yrkar 

• att Lärarförbundet arbetar mot ett tydliggörande av riktlinjer vad gäller PUT dubbla 
behörigheter för lärare fritidshem.  

 

 

Motion 228, Arbetsbelastning 

av Mölndal 

Genom att minska barngruppernas storlek i förskolan ökar attraktiviteten för vårt yrke. 

Jag/vi yrkar 

• att Lärarförbundet arbetar för att följa Skolverkets riktlinjer gällande storleken på 
barngrupperna.  

 

 

Motion 229, Elevgruppernas storlek 

av Mölndal 

Kungälv 

Under de senaste 15 åren har elevgrupperna på fritidshemmen ständigt ökat i förhållande till 

antalet årsarbetare. 

Jag/vi yrkar 

• att Lärarförbundet tar fram riktlinjer för elevgruppernas storlek i relation till antalet 
årsarbetare.  
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Motion 231, Arbetsbelastning 

av Mölndal 

Som lärare i skolan förväntas du möta alla elever och anpassa undervisningen individuellt efter 

deras olika förutsättningar och behov. Idag ställs det stora krav på lärarna att anpassa och 

individualisera undervisningen för exempelvis 27 elever med olika förutsättningar och behov för 

att lyckas med inkluderingen. 

Jag/vi yrkar 

• att Lärarförbundet verkar för att resurser tillhandahålls för att klara uppdraget med 
ökande krav på inkludering.  

 

 

Motion 238, Tid för planering, reflektion och utveckling 

av Eskilstuna 

Många lärare i förskolan saknar planerings, reflektions och utvecklingstid för att kunna ta 

ansvar enligt läroplanens intentioner och skollag. 

Vi lärare arbetar utifrån läroplanen och skollagen. Kraven höjs hela tiden kring vad som gäller i 

vårt uppdrag men tiden för att planera, reflektera och utveckla blir inte utökad. För att lärare i 

förskolan ska kunna säkerställa och ges förutsättningar för att bedriva kvalitativ undervisning i 

en väl fungerande utbildningsmiljö samt ta ansvar för undervisningen så måste denna tid utökas 

och bli likvärdig. 

Vi anser detta är viktigt för att kunna behålla och rekrytera utbildade förskollärare. 

Därför vill vi att Lärarförbundet arbetar för att alla lärare i förskolan får tid och förutsättningar 

för att kunna tillgodose kvalitativ undervisning och därigenom stärka professionen. Vi anser att 

minst 10 timmar/veckan behövs för alla lärare i förskolan. 

Jag/vi yrkar 

• att uppdra till Lärarförbundet att verka för att en garanterad tid på minst 10 
timmar/vecka införs för varje lärare i förskolan.  

 

 

Motion 271, Garanterad tid till för- och efterarbete 

av Stockholm 

Frågan kring lärares arbetsmiljö och ohälsosam arbetsbelastning är enligt Lärarförbundets 

undersökningar den viktigaste anledningen till att man slutar som lärare samt anses vara den 

viktigaste frågan för att öka yrkets attraktivitet. 

Vi ser med stor oro att utvecklingen har gått åt ett annat håll än det som var avsikten med ÖLA 

2000 vad gäller lärares undervisnings- och planeringstid, för- och efterarbete. Undervisningen 

har ökat och tid för planering och för- och efterarbete minskat. Detta har medfört dels en 

kvalitetsförsämring, dels stora ohälso- och sjuktal bland lärare. 

Förutom att undervisningen ökat så fyller arbetsgivaren upp en mycket stor del av den reglerade 

tiden till andra arbetsuppgifter som inte direkt är kopplade till undervisning. 



 

   148 [211] 

 
 

 
 

   

 

Lärarförbundets medlemmar efterlyser ramar och/eller tak för undervisningstiden inom den 

reglerade tiden samt att tillräckligt mycket tid till för- och efterarbete ges för en kvalitativ 

undervisning. Man vill också att innehållet i den resterande reglerade tiden ska utformas utifrån 

professionens behov. 

Jag/vi yrkar 

• att Lärarförbundet arbetar för en garanterad tid till för- och efterarbete i proportion till 
undervisningstiden för att säkerställa ett hållbart arbetsliv.  

 

 

Motion 272, Villkor för lärare i fritidshem med dubbla uppdrag 

av Stockholm 

Lärare i fritidshem ansvarar för undervisningen i fritidshemmet och är också behöriga att 

undervisa i flera skolämnen. Med den nya utbildningen lärare i fritidshem samt behörighet i 

ämnen, anställs många som både undervisande lärare i skolämne och lärare i fritidshem. 

Många av dessa lärare vittnar om en ohållbar arbetsmiljö. Vi ser att förutsättningar för 

uppdraget för denna typ av kombinationstjänst inte finns. 

Jag/vi yrkar 

• att Lärarförbundet arbetar fram förslag/rekommendation för hur dessa 
kombinationstjänster kan se ut gällande anställningsform som ger förutsättningar för 
uppdraget  

 

 

Motion 274, Gruppstorlekar på fritidshemmen 

av Stockholm 

Det har aldrig varit så många elever inskrivna på våra fritidshem, men antalet fritidshem 

minskar och elevgruppernas storlek har ökat lavinartat de sista åren. Rapport efter rapport 

alarmerar om den akuta situationen. När är det nog? Den frågan ställer sig många lärare i 

fritidshem. Arbetsmiljön är under all kritik och ohållbar för elever och lärare i fritidshem, det är 

en oacceptabel situation. 

Jag/vi yrkar 

• att Lärarförbundet med kraft verkar för att ett nationellt riktmärke för elevgruppernas 
storlek införs  

 

 

Motion 276, Villkor för lärare i förskoleklass 

av Stockholm 

Förskoleklassen är från och med höstterminen 2018 en obligatorisk del av grundskolan. Därmed 

stärks förskoleklassens roll och uppdrag i grundskolans sammanhängande lärande samtidigt 

som förskoleklassens särart som länk mellan förskola och grundskola finns kvar. Skolorna har 

organiserat förskoleklass på en rad olika sätt och lärare har haft varierande villkor, 

anställningsformer och förutsättningar för uppdraget. Detta har inneburit att vissa lärare stått 

utanför möjligheter att delta i t.ex. arbetsplatsförlagda lärarkonferenser, kompetensutveckling 
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eller ämneskonferenser. Planeringstid för lärare i förskoleklass bör likställas så att den anpassas 

till förskoleklassens undervisningstid.  

Jag/vi yrkar 

• att Lärarförbundet verkar för att villkor och förutsättningar för lärare i förskoleklass ska 
jämställas med övriga lärare i skolformen grundskola.   

 

 

Motion 281, Förändring av förskollärarens arbetsvillkor 

Enskild motion 
av Marie Ottoson 

Arbetsvillkor för pedagoger i förskoleklass. 

Förändra förskollärarens/lärarnas arbetsvillkor i förskoleklass och gör den likvärdig i hela 

landet. 

Sedan förskoleklass infördes i Sverige år 1998 har arbetsvillkoren sett olika ut från skola till 

skola, kommun till kommun. Fokus har på vissa skolor legat mer på att täcka upp på 

fritidshemmet än på det faktiska uppdraget i förskoleklass.  Vi på vår skola har förskollärare 

semestertjänst och lärarna i förskoleklass har ferietjänst 35 tim/v 10 tim förtroendetid därav 5 

tim planering ska vara under skoltid.  

Det finns ingen annan yrkesgrupp inom skolan som förväntas i två verksamheter, förskoleklass 

samt fritidshem.  

På många skolor är planeringstiden av olika anledningar för förskollärarna i förskoleklass 

lågprioriterad. Trots det faktum att man har fullt klassläraransvar som vilken grundskollärare 

som helst och ska planera två verksamheter.  

Vi i förskoleklass ska även täcka lärare som är frånvarande och ordna vikarier som då ska täcka 

förskoleklassen. Vi pedagoger i förskoleklass får fördela om oss under dagen, eftersom vi är först 

på skolan då vi arbetar på fritids.  

Vi arbetar på fritids på morgonen och fortsätter direkt till att undervisa i klass utan att hinna 

förbereda lektionen. Det finns ingen tid till att gå på pauser under dagen som lärarna kan göra. 

Vi är med eleverna hela dagen förutom vår 30 min rast. Efter rasten är vi igång igen på fritids. 

Under årens lopp har uppdraget förändrats och kraven på kartläggningar, scanning, IUP, LPP, 

reflektioner, kollegamöten med olika teman varje vecka. Vi ska göra olika uppgifter till nästa 

gång. Arbetsuppgifterna har vuxit utan att förskollärarna fått mer tid.  

Ett tillägg i läroplanen för förskoleklassen, kap 3 har tillkommit och som tydligt talar om vad vi 

ska arbeta med förutom kap 1 och 2.  

Fr o m ht-18 är förskoleklassen obligatorisk. Nu är det hög tid för oss förskollärare att få en 

rimlig arbetssituation där vi hinner med allt för- och efterarbete som krävs för att kunna göra ett 

bra och tillfredsställande arbete. Vi kan inte förväntas fortsätta trolla med knäna och göra delar 

av våra arbetsuppgifter på vår fritid. Vi behöver också återhämtning på loven och inte täcka upp 

heltid på fritids. 
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Hittills har diskussionerna om arbetsvillkoren med skolledningen inte gett några som helst 

resultat. 

Vi yrkar att Lärarförbundet arbetar för att förskollärare som arbetar i förskoleklass ska få 

samma typ av tjänster som grundskollärarna har eller att vi har samma tjänst som läraren i 

förskoleklass har.  

Jag/vi yrkar 

• att förskollärare i förskoleklass får samma villkor som lärare.  

 

 

Motion 283, Arbetsmiljö i förskoleklass 

Enskild motion 
av Annelie Alexandersson  

Förändra förskollärarens arbetsvillkor i förskoleklass och gör den likvärdig i hela landet. 

Sedan förskoleklass infördes i Sverige har arbetsvillkoren sett olika ut från skola till skola, 

kommun till kommun. Fokus har på vissa skolor legat mer på att täcka upp på fritidshemmet än 

på det faktiska uppdraget i förskoleklass medan man på andra skolor har ferietjänst och samma 

arbetsvillkor som grundskollärarna.  

På många skolor är planeringstiden av olika anledningar för förskollärarna i förskoleklass 

lågprioriterad. Trots det faktum att man har fullt klassläraransvar som vilken grundskollärare 

som helst och ska planera två verksamheter (fklass och fritids). 

Under årens lopp har uppdraget förändrats och kraven på kartläggningar, scanning, IUP:er, 

LPP:er, reflektioner, bedömningar mm har vuxit utan att förskollärarna fått mer tid för att man 

ska kunna uppfylla kraven. Ett tillägg i läroplanen för förskoleklassen, kap 3 har tillkommit och 

som tydligt talar om vad vi ska arbeta med förutom kap 1 och 2. Fr o m ht-18 är förskoleklassen 

obligatorisk. Nu är det hög tid för oss förskollärare att få en rimlig arbetssituation där vi hinner 

med allt för- och efterarbete som krävs för att kunna göra ett bra och tillfredsställande arbete. Vi 

kan inte förväntas fortsätta trolla med knäna och göra delar av våra arbetsuppgifter på vår fritid. 

Hittills har diskussionerna om arbetsvillkoren med skolledningen inte gett några som helst 

resultat.  

Jag/vi yrkar 

• att Lärarförbundet arbetar för att förskollärare i förskoleklass ska få samma typ av 
tjänst som grundskollärare har. 
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Motion 284, Förbättra arbetsvillkoren för förskollärare i förskoleklass och gör det 
likvärdigt över landet 

Enskild motion 
av Kristina Klintenberg 

Sedan förskoleklass infördes i Sverige har arbetsvillkoren sett olika ut från skola till skola och 

från kommun till kommun. På många skolor är tid till planering, utvärdering och reflektion för 

förskollärare i förskoleklass lågprioriterat. Trots det faktum att förskollärare i förskoleklass har 

fullt klassläraransvar som vilken grundskollärare som helst. 

Under årens lopp har uppdraget förändrats och kraven på verksamheten ökat.  I uppdraget 

ligger numera omfattande uppgifter i form av kartläggningar av enskilda barn, scanning, 

Individuella utvecklingsplaner, LPP:er, reflektioner, bedömningar, systematiskt kvalitetsarbete 

mm. Detta har skett utan att förskollärarna har fått mer tid till sitt förfogande för att kunna 

uppfylla kraven. Förutom Kap 1 och 2 har vi nu också det nya Kap 3 i läroplanen som har 

tillkommit och det beskriver tydligt vad vi ska arbete med. Fr.o.m. ht 2018 är förskoleklassen 

obligatorisk. 

Nu är det hög tid att vi förskollärare får en rimlig arbetsbörda. Vi vill hinna med allt för- och 

efterarbete som krävs för att kunna göra ett bra och tillfredsställande arbete och slippa använda 

vår fritid.  

Hittills har alla försök till diskussioner med skolledningen inte gett något resultat. 

Jag yrkar att Lärarförbundet arbetar för att förskollärare i förskoleklass ska få samma typ av 

arbetsvillkor som grundskollärare. 

Kristina Klintenberg  

Förskollärare i förskoleklass i Orust kommun 

Jag/vi yrkar 

• att Lärarförbundet arbetar för att förskollärare i förskoleklass ska få samma typ av 
arbetsvillkor som grundskollärare.  

 

 

Motion 287, planeringstid för lärare i förskoleklass 

av Eskilstuna 

Många lärare i förskoleklass saknar planerings-, reflektions- och utvecklingstid för att kunna ta 

ansvar utifrån ett numera förtydligat uppdrag i skolan när beslut nu är taget för obligatorisk 

förskoleklass. Enligt läroplanens intentioner och mål. 

Vi lärare arbetar utifrån läroplanen och skollagen. Kraven höjs hela tiden kring vad som gäller i 

vårt uppdrag men tiden för att i planera, reflektera och utveckla blir inte utökad. Lärare i 

förskoleklass ska kunna säkerställa och ges förutsättningar för att bedriva kvalitativ 

undervisning i en väl fungerande utbildningsmiljö. Dessutom ta ansvar för undervisningen och 

samverka tillsammans med grundlärare i åk 1. På så sätt skapa de bästa förberedande kunskaper 

inför åk 1. Denna tid utökas och bör bli likvärdig som grundlärarna. 
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Vi anser detta är viktigt för att kunna behålla och rekrytera utbildade förskolelärare/grundlärare 

i förskoleklass. 

Därför vill vi att Lärarförbundet arbetar för att alla lärare i förskoleklass får tid och 

förutsättningar för att kunna tillgodose kvalitativ undervisning och därigenom stärka 

professionen. Vi anser att minst 10 timmar/veckan behövs för alla lärare i förskoleklassen. 

Jag/vi yrkar 

• att uppdra till Lärarförbundet att verka för att en garanterad tid på minst 10 
timmar/vecka införs för varje lärare i förskoleklass.  
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Läraryrkets attraktivitet 
 

Förbundsstyrelsens yttrande över motionerna 11, 27, 29, 42, 99, 117, 153, 167, 
180 (att-sats 1) och 245 (att-sats 2) 

Inom detta område besvaras de motioner som berör kompetensförsörjning av lärare. 

Prognoserna förutspår att det kommer att saknas 79 000 lärare 2035 om inte förutsättningarna 

ändras. Lärarutbildningen behöver därför byggas ut och det behövs nya vägar in i läraryrket. 

Men det kräver att läraryrket är attraktivt. Grunden för attraktiviteten finns redan eftersom 

läraryrket alltid får bra resultat i mätningar av hur stimulerande olika yrken är. Det är viktigt att 

alla de positiva sidorna av läraryrket sprids tydligare. 

Förbundsstyrelsen anger i förslaget till Agenda för en stark profession att det måste finnas en 

god balans mellan krav och resurser och mellan arbete och fritid, samt amt att lärarlönerna 

måste vara konkurrenskraftiga i jämförelse med lönerna i andra akademikeryrken. 

Förbundsstyrelsen betonar också att bra kollektivavtal och trygghetssystem bidrar till 

läraryrkets attraktivitet. En ytterligare viktig aspekt är att lärare har makt över sin yrkesvardag. 

En stor tillit från allmänheten och den styrande politiska nivån möjliggör professionens 

autonomi, vilket är en grundförutsättning för läraryrkets attraktivitet. Det måste också finnas 

möjlighet att utvecklas i yrket genom kontinuerlig, systematisk och behovsstyrd 

kompetensutveckling och för en del även genom praktiknära forskning och forskarutbildning. 

Alla lärargrupper ska på sikt omfattas av legitimation. 

För att läraryrket ska vara attraktivt måste det också finnas karriärvägar. Att utveckla sig inom 

yrket ska löna sig oavsett om det handlar om att utveckla sin undervisning, ha ett ledande 

uppdrag eller ta ansvar för skolans gemensamma åtaganden såsom handledning av VFU-

studenter. Förbundsstyrelsen menar också att läraryrkets attraktivitet stärks om det är tydligt 

att kompetens och erfarenhet som lärare även efterfrågas på övriga arbetsmarknaden. På kort 

sikt ökar lärarbristen om lärare efterfrågas även inom andra branscher men på lång sikt innebär 

det att det blir lättare att rekrytera lärare. 

Läraryrkets attraktivitet beror också på hur attraktiv lärarutbildningen är. Förbundsstyrelsen 

menar att stat och huvudmän behöver ge bättre studiefinansiella förutsättningar för att 

möjliggöra studier. Studiemedlen bör stärkas generellt och fler lärarstudenter än de som läser 

kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) ska kunna läsa med den högre bidragsdelen. De 

statliga finansieringsstöden för behörighetskompletterande och behörighetsgivande 

lärarutbildning inom lärarlyftet och för yrkeslärare behöver stärkas och breddas. Viktigt är 

också att huvudmännen tar ett större ansvar för finansiering av behörighetsgivande och 

behörighetskompletterande utbildningar. Här finns det goda exempel, som den 

arbetsintegrerade lärarutbildningen på Högskolan Dalarna som ges i samverkan med 

kommuner i regionen.  

Det är också viktigt att höja livsinkomsten för lärare och för att uppnå detta är höjda lärarlöner 

att föredra framför studielön. En attraktiv lärarutbildning förbereder för yrket men är även 

tillräckligt bred för att ge en bra grund för forskning och för andra yrken. Det behöver bli lättare 

att röra sig mellan läraryrket och andra yrken. 

För att möta behovet av flexibilitet krävs att det skapas bryggutbildningar, det vill säga 

möjligheter att enkelt komplettera en lärarexamen med utbildning mot ytterligare 
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skolformer/årskurser – det vill säga mot en annan inriktning eller examen. Det är också viktigt 

att bredda antalet former för behörighetsgivande utbildning. Därför driver Lärarförbundet att 

det ska erbjudas någon slags KPU för fler lärarexamina än vad fallet är idag och att VAL-

utbildningen ska omfatta samtliga lärarexamina fullt ut. 

Motionerna 27, 29, 42, 99, 117, 153, 167, 180 (att-sats 1), 245 (att-sats 2) är besvarade. 

Motion 11 tillgodoses ej. 

 

Motion 11, Studielön istället för studielån 

av Eskilstuna 

Skövde 

Ängelholm 

Siffrorna för lärarbristen varierar, alltifrån 52 000 upp till 80 000 legitimerade lärare saknas 

inom de närmsta åren. Åtskilliga lärarlegitimationer hittar vi redan nu utanför professionen, 

medan framtida legitimationer aldrig ser dagens ljus på grund av att för få utbildar sig. Under 

några år har vi sett hur lärarlönerna gått upp i jämförelse med andra grupper. Statliga 

satsningar på yrkesskicklighet har genererat välbehövliga, direkta lönepåslag, men har även 

bidragit till en skönjande god löneutveckling i kölvattnet av dessa satsningar. Trots dessa 

satsningar förblir antalet studenter inom lärarprogrammen fortsatt lågt. Läraryrkets status är 

fortsatt svag vilket gör att det krävs fler parallella satsningar för att säkerställa varje elevs rätt 

till legitimerade lärare.  

Samhället idag behöver göra en grundläggande och seriös satsning på hela lärarprofessionen. 

En del i den satsningen bör därför utgå från att rekrytera nya lärare genom att omvandla 

lärarstudenters studielån till studielön. Tanken är att man som student tar det vanliga 

studielånet när man börjar studera. Kraven för poäng för att kunna få fortsatt lån kvarstår. När 

man fullföljt sin utbildning, kvitterat ut sin legitimation samt varit yrkesverksam inom 

professionen i minst 3 år skickar man in sin lärarlegitimation samt arbetsintyg till CSN, som i 

sin tur avskriver hela lånet. För den student som väljer att inte fullfölja sin utbildning kvarstår 

dock de vanliga reglerna för studielån. För den färdiga läraren gör detta en indirekt lönehöjning 

i nivåer från 1800kr/månad och uppåt.  

Jag/vi yrkar 

• att Lärarförbundet driver frågan om att omvandla studielån för lärare till studielön för 
kommande lärarstudenter. 
 

 

Motion 27, Nya grepp är nödvändigt 

av Lerum 

Skövde 

Halmstad 

Ett stort antal legitimerade lärare saknas idag inom skolväsendet. Många personer arbetar inom 

skolan utan att ha någon lärarlegitimation. Dessa ”vikarier” har lång / kort erfarenhet inom 

skolan. Nya grepp måste arbetas fram! Snabbt! Lärarförbundet borde vara en drivande kraft i 
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detta arbete tillsammans med regering / riksdag, universitet och SKL. Kommun och stat bör stå 

för utbildningskostnader inom tjänsten. Om man tar till vara dessa personers praktiska 

erfarenheter i kombination med teoretisk utbildning i tjänsten ökas antalet legitimerade lärare. 

Jag/vi yrkar 

• att Lärarförbundet är en drivande kraft att hitta nya vägar för utbildning av lärare. 
 

 

Motion 29, Fler måste välja läraryrket. 

av Botkyrka 

Kungsbacka 

Skövde 

Halmstad 

Ängelholm 

Skolverket beräknar att det fram till år 2031 kommer att behövas nyrekryteringar av lärare och 

förskollärare motsvarande 187 000 heltidstjänster, och att behoven motsvarar 77 000 

heltidstjänster inom fem år. Enligt regeringen kommer det redan inom två år att saknas 60 000 

lärare. Lärarförbundet och dess medlemmar ska verka för:  

Jag/vi yrkar 

• Att synliggöra och stärka läraryrket som ett attraktivt alternativ på arbetsmarknaden. 

• Att verka som goda ambassadörer i sociala medier och i andra officiella sammanhang 
för att på så sätt få fler att vilja söka sig till läraryrket. 
 

 

Motion 42, Nya grepp är nödvändigt 

Enskild motion 
av Louise Deurell 

Ett stort antal legitimerade lärare saknas idag inom skolväsendet. Många personer arbetar inom 

skolan utan att ha någon lärarlegitimation. Dessa "vikarier" kan ha olika lång eller kort 

erfarenhet inom skolan. Nya grepp måste arbetad fram! Snabbt! Lärarförbundet borde vara en 

drivande kraft i detta arbete tillsammans med regering/riksdag, universitet och SKL. Kommun 

och stat bör stå för utbildningskostnader inom tjänsten. Om man tar tillvara dessa personers 

praktiska erfarenheter i kombination med teoretisk utbildning i tjänsten ökas antalet 

legitimerade lärare. 

Jag/vi yrkar 

• att Lärarförbundet är en drivande kraft att hitta nya vägar för utbildning av lärare. 
 

 

Motion 99, Fler utbildningsplatser på förskollärarprogrammet och på 
programmet för grundlärare i fritidshem 

av Borlänge 

Värmdö 

Att rekrytera förskollärare och grundlärare i fritidshem är svårt för kommunerna. En del 

förskolor står helt utan utbildade förskollärare och på en del ställen är bemanningen mycket låg, 
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ibland finns en utbildad förskollärare som då får det pedagogiska ansvaret för flera avdelningar. 

Bristen på lärare i fritidshem/fritidspedagoger är lika påtaglig och många gånger är det helt 

outbildad personal som byts ut från termin till termin som ansvarar för verksamheten. 

Även om antalet utbildningsplatser idag fylls så täcker det inte behovet av utbildad personal i 

förskola/fritidshem. 

I Läroplanen har förskollärare och lärare i fritidshem ett tydligt uppdrag som är omöjligt att 

uppnå utan utbildade kollegor. 

Jag/vi yrkar 

• att Lärarförbundet arbetar för att påverka att antalet utbildningsplatser på 
förskollärarprogrammet och programmet för grundlärare i fritidshem utökas. 

 

 

Motion 117, Villkor för behörighetsgivande studier 

av Hässleholm 

Huddinge 

AcadeMedia 

Kristianstad 

Vallentuna 

Bristen på behöriga lärare är stor och växande. 

För att få redan anställda lärare att bli behöriga och legitimerade måste villkor för studier 

avsevärt förbättras. Detta gäller både tid för studier på arbetstid, men även andra förmåner som 

motiverar och underlättar för individen att vidareutbilda sig.  

Jag/vi yrkar 

• att förbundsstyrelsen verkar för att avtal som reglerar villkor för behörighetsgivande 
studier på arbetstid sluts. 
 

 

Motion 153, Bristen på behöriga lärare är stor och växande 

av Eskilstuna 

Halmstad 

För att få redan anställda lärare att bli behöriga och legitimerade måste villkor för studier 

avsevärt förbättras. Detta gäller både tid för studier på arbetstid, men även andra förmåner som 

motiverar och underlättar för individen att vidareutbilda sig.  

För att få fler behöriga förskollärare måste villkoren förbättras och vidareutbildningen inom 

VAL-projektet måste även fortsättningsvis kunna sökas av förskollärare. Många har gått 

kommunernas egna varianter på utbildning men som sedan inte hann med att få ihop sina 8 år 

som förskollärare för att kunna söka VAL. 

Lärare måste även kunna bygga på sin kompetens både inom sitt stadie men även för att kunna 

byta stadie/skolform inom skolväsendet, utan att behöva läsa en helt ny utbildning. 
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Jag/vi yrkar 

• att förbundsstyrelsen verkar för att förskollärare ska kunna ansöka om studier inom 
VAL-projektet. 

• att verka för att snabbutbildningar kan bli aktuella för personer med akademisk 
utbildning inom pedagogiskt och didaktiskt område som vill utbilda sig till lärare inom 
olika stadier. 

• att Lärarförbundet verkar för att det ska bli enklare och snabbare att kunna 
vidareutbilda sig även för att kunna byta skolform/stadie. 
 

 

Motion 167, Lärarlyft för förskollärare i förskoleklass 

av Gävle 

Eslöv 

Eftersom det är brist på lärare så vill vi att förbundet ska se till att förskollärare som arbetar i 

förskoleklass och har en äldre examen kan studera via Lärarlyftet så att de blir behöriga för F-1 

eller F-3. 

Jag/vi yrkar 

• att förbundet arbetar för att det ska bli ett Lärarlyft för förskollärare i förskoleklass så 
att de förskollärarna får behörighet F-1 eller F-3. 

 

 

Motion 180, Garanterat antal förskollärare i barngrupp 

av Södertälje 

Tidaholm 

Nya styrdokument i form av Skollag och läroplaner för fritidshem och förskolan har kommit de 

senaste åren. I de nya styrdokumenten ställs det ökade krav på personalen i både fritidshem och 

förskola gällande både innehåll och dokumentation.  

För att kunna uppfylla Läroplanens mål och upprätthålla en kvalitativ verksamhet inom 

fritidshems- och förskoleverksamheten krävs att det finns tillräckligt med legitimerade lärare i 

förskola och fritidsverksamhet.  

I Södertälje i dag är endast 28% av de som arbetar i barngrupp legitimerade förskollärare. På 

kommunens fritidshem är siffran under 10%.På vissa förskolor och fritidshem är andelen ännu 

lägre. För att säkra den pedagogiska verksamheten behöver Lärarförbundet fastställa var 

gränsen går för att en enskild förskola ska kunna säga sig bedriva pedagogisk verksamhet. Detta 

är inte unikt för Södertälje kommun.  

Jag/vi yrkar 

[not: att-sats 2 besvaras under Lärares förutsättningar] 

• att Lärarförbundet verkar för att andelen legitimerade förskollärare och 
fritidspedagoger ökar 

• att Lärarförbundet fastställer ett lämpligt minimikrav på andelen förskollärare i 
förskola samt antal lärare i fritidshem per barngrupp 
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Motion 245, Ämnet slöjd undermineras! 

av Malmö 

Andelen av de undervisande lärarna som är behöriga/legitimerade är cirka hälften. Alltså 

ungefär var annan lärare har inte föreskriven utbildning. Utbildning till slöjdlärare har efter 

lärarutbildningsreformen i slutet på 1970-talet, blivit undermålig, troligen dels beroende på att 

de tidigare kraven på förkunskaper i respektive slöjdart har tagits bort men också att 

tvåämnesutbildningen blivit alltför omfattande för att rymmas inom rimlig utbildningstid. 

Ämnet slöjd har flera gånger attackerats men överlevt, i varje fall i grundskolan. Kanske för att 

det har varit och troligen fortfarande är ett av de mest populära ämnena hos eleverna. 

Men, det är viktigt att slå vakt om ämnet av helt andra orsaker; 

• ”slöjden är det enda ämne som utvärderar en hel process” (Thomas Kroksmark, 
professor i pedagogik, Slöjdforum 1998) 

• ”Slöjden innebär manuellt och intellektuellt arbete i förening vilket utvecklar kreativitet 
och stärker tilltron till förmågan att klara uppgifter i det dagliga livet. Dessa förmågor är 
betydelsefulla för både individens och samhällets utveckling.” (Läroplan för 
grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011) 

I slöjden får man ta ansvar, utveckla kreativitet, träna logiskt tänkande och problemlösning. Det 

ställer stora krav på läraren vad gäller didaktik samt goda kunskaper om olika slöjdtekniker för 

att kunna leda processarbetet. Om det brister i teknikkunskap är det stor risk att slöjden 

förfaller till en hobbyverksamhet med givna modeller. Detta vore ett stort misstag. 

Jag/vi yrkar 

[not: att-sats 1 besvaras under Kvalité i skolan] 

• att kongressen uppdrar åt förbundsstyrelsen att särskilt bevaka utvecklingen av ämnet 
slöjd 

• att kongressen uppdrar åt förbundsstyrelsen att verka för att antalet utbildningsplatser 
för lärare i ämnet slöjd utökas 

 

  



 

   159 [211] 

 
 

 
 

   

 

Lön och anställningsvillkor 
 

Förbundsstyrelsens yttrande över motionerna 12, 17, 21, 26, 34, 38, 44 (att-sats 2 
och 3), 49 (att-sats 1), 50 (att-sats 1), 51 (att-sats 1), 52 (att-sats 1), 53 (att-sats 1), 
57, 60 (att-sats 1), 63 (att-sats 1), 64, 68, 71 (att-sats 1), 79 (att-sats 1), 88, 103, 
126, 133, 139, 149, 166, 182, 191, 194, 230 (att-sats 1), 243, 259 (att-sats 1), 265 
(att-sats 2 och 3), 269 

Detta yttrande besvarar motioner som berör lön och anställningsvillkor. Dessa områden lyfts i 

Agenda för en stark profession och i verksamhetsinriktningen. 

 

Lön 

Lärarprofessionens ansvar och betydelse för elevernas utveckling och därmed vårt samhälles 

gemensamma framtid, är en viktig grund för att satsningar på lärares villkor och förutsättningar 

ska vara en angelägenhet för fler än endast lärarna själva. Fler måste vilja blir lärare och alla 

lärare måste få förutsättningar att göra ett gott arbete. 

Vår strategi för att lyfta lärares löner och villkor tar sin utgångspunkt i att allmänhet och 
politiker ska se lärarkåren som barns, elevers, och därmed samhällets, viktigaste resurs. Det 
ligger i allmänhetens intresse att stärka läraryrkets attraktivitet. Lärarförbundet skapar den 
insikten i vårt partsarbete såväl nationellt som lokalt och i vårt opinionsbildande arbete. Vi gör 
det även i påverkansarbetet gentemot regering, riksdag, myndigheter samt lokala politiker och 
förvaltningar. Oavsett i vilket sammanhang Lärarförbundet agerar är utgångspunkten att vi 
argumenterar för att stärka professionen och möjligheten att utvecklas inom den.  

För att fler ska vilja bli och fortsätta att vara lärare måste lönerna vara konkurrenskraftiga i 
jämförelse med andra akademiska yrken, vilket de inte är idag. Lärare måste uppfatta sin lön 
som relevant i förhållande till det arbete de gör och det måste löna sig att utvecklas inom yrket.  

För att åstadkomma detta driver Lärarförbundet frågor om lön och villkor på fler sätt än genom 
regelrätta avtalsförhandlingar. Det har varit en framgångsrik strategi. Lärarförbundet har stärkt 
insikten om vikten av utbildade lärare vilket gör att arbetsgivarna nu konkurrerar om få anställa 
behöriga lärare, istället för att anställa obehöriga till en lägre kostnad. Lärarförbundet har också 
drivit på för ett gemensamt nationellt ansvarstagande för lärares professionsutveckling, vilket 
sannolikt bidragit till att Skolkommissionen tillsattes. Skolkommissionen lade grunden för att 
regeringen anslog sex miljarder i ytterligare satsningar och att ett system för professions-
utveckling håller på att ta form. När vi utvecklar skolans och professionens roll utgör det en 
avgörande byggsten för att förverkliga Lärarförbundets lönepolitik.  

Lärarförbundets lönepolitik och argumentation utgår ifrån att alla lärare har ett viktigt uppdrag, 

ett stort ansvar och gör ett bra arbete. Men också att lärare har olika uppdrag, ansvar och 

förutsättningar. Lönesättningen ska spegla krav på utbildning, erfarenhet, arbetsuppgifter, 

ansvar, efterfrågan på arbetsmarknaden och hur man utför sitt arbete, såväl i jämförelse mellan 

yrkesgrupper som mellan individer. Lärarlönerna ska vara konkurrenskraftiga jämfört med 

andra akademiska yrken i näringslivet med jämförbara krav, göra läraryrket attraktivt för de 

mest lämpade studenterna och bidra till att alla goda lärare kan trivas och utvecklas i yrket 

under ett långt och hälsosamt yrkesliv. I jämförelse mellan yrkesgrupper är lärarlönerna alltför 

låga, därför måste alla lärares löner uppvärderas. Även mellan individer finns skillnader och i 

upprepade undersökningar svarar en tydlig majoritet av tillfrågade medlemmar att lönen ska 

spegla det arbete man utför och hur man utför det. Att lönesättningen ska upplevas som rimlig 

är alltså ett viktigt argument för en individuell lönesättning. 
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I den praktiska lönesättningen är det många parametrar som ska balanseras, två viktiga är 

lönenivå och löneutveckling. Våra löneavtal har inga tak för någon av dessa och en möjlighet till 

löneutveckling ska finnas under hela yrkeslivet. I våra resonemang om uppvärdering, sakliga 

löneskillnader och en begriplig lönestruktur utgår vi från hela lönen. Efter en lönerevision är det 

den nya lönen, inte enbart löneökningen som ska spegla uppdrag och arbetsinsats. 

Uppvärderade lärarlöner förutsätter beslut av politiker som har en vilja att göra något, stöd från 

allmänheten och att huvudmännen och staten tar ett ökat gemensamt ansvar. Vi arbetar också 

för att förändra bilden av vad en lärare kan och bör tjäna genom bland annat ökad 

lönespridning, en utvecklad arbetsorganisation och förbättrade karriärmöjligheter. 

Lärarförbundet arbetar för detta i alla delar av organisationen, på många arenor och med många 

verktyg. Lärarförbundets arbete har haft betydelse för att flera satsningar gjorts på lärarlönerna, 

från olika regeringar, i centrala avtal och på lokal nivå. Efter decennier av eftersläpning har 

satsningar på karriärtjänster och lärarlönelyft tillsammans med lokala satsningar bidragit till att 

lärarnas löner de senaste åren ökat nästan dubbelt så mycket jämfört med ökningarna på den 

övriga arbetsmarknaden. Medlemmar som ställer krav, byter jobb och argumenterar för sin sak 

bidrar också på ett viktigt sätt till uppvärderingen. Att lärares medellön, trots kraven på lång 

utbildning ändå fortfarande är lägre än medellönen på svensk arbetsmarknad, gör fortsatt och 

långsiktig uppvärdering absolut nödvändig. Detta är också innebörden i skrivningarna om lön i 

det reviderade förslaget till Agenda för en stark profession som föreläggs kongressen. 

Uppvärderingen av lärarlönerna kommer att ta tid och ske i många steg. Att steg tas är viktigare 

än att det sker för alla lärargrupper hos alla huvudmän samtidigt. Vi arbetar för alla och tar vara 

på de möjligheter som öppnas och väcker intresse för att höja lärarlönerna. Samtidigt måste 

osakliga löneskillnader undvikas. Kvaliteten och tydligheten i lönesättningen behöver öka till 

stöd för verksamheten och en god arbetsmiljö utan att orsaka stress. Medlemmar som ställer 

krav, byter jobb och argumenterar för sin sak bidrar på ett viktigt sätt till uppvärderingen. 

Besluten om satsningar på lärarlöner tas av politiker och huvudmän. De påverkas av 

Lärarförbundet men också av politiska prioriteringar, tillgång och efterfrågan på 

arbetsmarknaden etc. När staten eller den egna arbetsgivaren satsar extra pengar på lärarlöner 

ökar det generella löneläget för lärare. Enskilda eller grupper av lärare som får del av extra 

satsningar kan ses som ”vinnare”. Övriga lärare med en normal löneutveckling har inte förlorat 

något och får en fördel av att kunna jämföra med högre löner i anställningssituationer och 

lönesamtal. På så vis bidrar satsningar som inte når alla lärare på flera sätt till uppvärderingen. 

En skolas organisation ska utformas utifrån en tydlig vision, med stort inflytande för lärare och 

skolledare utifrån lokala behov och arbetssätt. En sådan organisation kan ha flera nivåer och 

innehålla olika typer av uppdrag och tjänster. Skolan behöver, oavsett hur organisationen ser ut, 

ta vara på alla lärares samtliga kompetenser och ge tillfälle till personlig och gemensam 

utveckling. Organisationen behöver även ge större möjligheter till löneutveckling under hela 

lärarlivet, i en lönestruktur som upplevs som tydligare och bättre motiverad. 

”Låt lärare vara lärare” och Lärareffekten är exempel på hur Lärarförbundet pekar på vikten av 

att ta vara på lärares kompetens på bästa sätt, värna tid för kärnuppdraget och förbättra lärares 

arbetsmiljö. Lönesättningen ska tydligt hänga samman med verksamhetsplanering, uppdrag, 

förutsättningar, förväntningar på resultat och uppföljning i en process där alla medlemmar är 

delaktiga och vet vad som påverkar lönen. Lönekriterier kan vara ett stöd men tydliga och 

förtroendefulla samtal mellan chef och medarbetare är avgörande för en fungerande 

lönesättning. Dessa samtal krävs också för att arbetsgivaren ska kunna leda verksamheten, ta 

ansvar för undervisningens kvalitet och för arbetsmiljön. 
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Några motioner lyfter frågan om att löneutvecklingen för en viss grupp av lärare inte har 

påverkats lika positivt som andra gruppers av statliga och lokala satsningar eller högre 

marknadslöner. Flera av dessa motioner avser kulturskolan men också modersmålslärare, lärare 

inom vuxenutbildning, högskola och universitet har lyfts fram. Sverige är som kunskapsnation 

beroende av att alla har möjlighet till ett livslångt lärande. Lärarförbundet samlar hela 

lärarprofessionen och vår lönepolitik är gemensam för alla lärargrupper. Vi arbetar på alla 

nivåer och i alla sammanhang för att alla lärares löner och villkor ska förbättras och för att lönen 

ska spegla uppdraget och hur det utförs. Lärarförbundets centrala avtal ger stöd för det lokala 

arbetet med lönebildning utan att styra vems lön som ska höjas, hur mycket och varför. Vi kan 

ofta se att lönen för en viss grupp av lärare behöver uppvärderas mer än andras men vilken 

grupp som behöver prioriteras och för vilka möjligheterna till framgång är störst, varierar 

mellan olika arbetsgivare. 

Det är varje arbetsgivares ansvar att lönesättningen i tider av lärarbrist tar hänsyn till löneläget 

på arbetsmarknaden så att ingen lärare lämnar yrket eller sin anställning för att lönen inte är 

begriplig och konkurrenskraftig utifrån arbetsinsats och ansvar. Att lärare byter arbetsgivare 

kan vitalisera arbetet men också leda till verksamhets- och arbetsmiljöproblem.  

Diskriminering eller osakliga löneskillnader ska inte förekomma. En löneskillnad som beror på 

att en lärare eller en grupp av lärare är nyanställd/a, är anställd/a av en annan förvaltning, har 

en annan ålder etc. kan inte anses saklig. Att rätta till och motverka osakliga löneskillnader är en 

viktig uppgift för Lärarförbundet i det ständigt pågående arbetet i den lokala lönebildningen. 

Motion 44 (att-sats 2), 49 (att-sats 1), 50 (att-sats 1), 51 (att-sats 1), 52 (att-sats 1), 53 (att-sats 

1), 60 (att-sats 1), 63 (att-sats 1), 64, 71 (att-sats 1), 79 (att-sats 1), 88 (att-sats 3), 103, 126, 133, 

139, 191, 259 (att-sats 1), 265 (att-sats 2 och 3) är besvarade. 

Motion 12, 88 (att-sats 1, 2 och 4) och 182 tillgodoses ej.  

 

Lokala löneöversyner 

Lokala löneöversyner syftar huvudsakligen till att se över lönerna för tillsvidareanställda 

medarbetare utifrån bland annat gjorda arbetsinsatser och löneutvecklingen på 

arbetsmarknaden. Lärare med tidsbegränsade anställningar kan omfattas men anses oftast ha 

sitt löneöversynstillfälle när man kommer överens om en ny anställning. Det gäller oavsett 

anledningen till att anställningen är tidsbegränsad. Kollektivavtalet gäller samtliga anställda hos 

en arbetsgivare och rätten till information och stöd gäller alla medlemmar med medlemskap 

som yrkesverksam. 

Motion 26 är besvarad. 

 

Lönestatistik 

Den partsgemensamma lönestatistiken syftar till att synliggöra lönenivåer och löneutvecklingen 

för grupper av medarbetare utifrån deras befattningar eller deras arbetsuppgifter. På det 

kommunala avtalsområdet används AID (arbetsidentifikation för kommuner och landsting) för 

gruppindelning. AID ägs av många parter och är med avsikt därför förhållandevis svår att 

förändra. Det avgörande för vilken ”etikett” (kod) som används är alltså det man huvudsakligen 
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arbetar med, inte vilken befattning eller utbildning man har. För arbete som inte motsvarar det 

lärare i fritidshem normalt utför finns andra AID-etiketter. 

Motion 57 tillgodoses ej. 

 

Attraktiva anställningsvillkor 

Goda villkor krävs för att lärarprofessionen ska leva upp till samhällets förväntningar och behov. 

Vår rätt och förmåga att förhandla, teckna och värna kollektivavtal fyller en viktig funktion 

genom att formalisera och säkerställa goda villkor om allt från arbetstid och ledighet till 

tjänstepension och sjukförmåner. Lärarförbundet tecknar kollektivavtal med kommunala och 

statliga arbetsgivare samt med arbetsgivare inom fristående verksamhet, med syftet att säkra 

goda villkor oavsett skolform, verksamhet eller lärargrupp. Förbundsstyrelsens fokus under 

kommande år är att vårda de avtal vi tecknar och att arbeta för att de lokalt tillämpas på ett 

tillfredställande sätt, särskilt vad gäller inflytande över den egna yrkesutövningen och 

arbetstidsförläggningen. Det är naturligtvis viktigt att avtalen tillämpas korrekt när det gäller 

ersättning för exempelvis mertidsarbete och arbete på obekväma tider.   

Motion 44 (att-sats 3) och 230 (att-sats 1) är besvarade.  

 

Karensdag 

Flertalet motioner handlar om karensdagen. Förbundsstyrelsen delar motionärernas syn på att 

karensdagen är särskilt problematisk för lärare som ofta utsätts för smitta. Att första sjukdagen 

är oavlönad regleras i sjuklönelagen och det är inte tillåtet att komma överens om avsteg från 

detta. Den 1 januari 2019 införs ändringar i sjuklönelagen bland annat genom att ett 

karensavdrag införs istället för en karensdag. Syftet är att se till att löneavdraget den första 

sjukdagen motsvarar 20 % av en veckolön oavsett hur många timmar som den anställde skulle 

ha arbetat den dagen, något som redan är reglerat i Lärarförbundets kollektivavtal. Tyvärr finns 

risk att den lagändringen gör att det blir ännu svårare att i kollektivavtal räkna fram ett lägre 

löneavdrag. Förbundsstyrelsen anser att karensdagen helt bör tas bort, särskilt för personal 

inom förskola som ofta utsätts för smitta. Det är Lärarförbundets huvudbudskap till regeringen i 

denna fråga.   

Motion 21, 38, 68, 166, 243 och 269 är besvarade.  

 

Bilersättning 

Ersättningen vid användandet av egen bil i tjänsten regleras i kollektivavtal som Lärarförbundet 

tecknar tillsammans med flertalet andra fackförbund inom respektive avtalsområde 

(kommunal, statlig och privat sektor). Ersättningarna i det kommunala bilersättningsavtalet 

gäller sedan 2010 och förbundsstyrelsen delar motionärens syn om att avtalet bör ses över. Dock 

finns bilersättningsavtal inom andra av Lärarförbundets avtalsområde som är tecknade mer 

nyligen där det inte är aktuellt med översyn. 

Motion 194 är besvarad.  
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Pension och försäkring (längre arbetsliv)  

Pensionsgruppen, där de flesta riksdagspartier är representerade, har fastslagit att arbetslivet 

behöver bli längre för att pensionsnivåerna i framtiden ska vara acceptabla. Syftet är att antalet 

år som pension tjänas in ska bli fler samt att antalet år som pensionen tas ut ska bli färre. Bland 

annat kommer anställda att ha rätt att jobba längre än till 67 och lägsta åldern för att ta ut den 

allmänna pensionen kommer att höjas från 61. Troligtvis kommer även åldersgränserna i 

omgivande regelverk att höjas, bland annat högsta åldern för att kunna få ersättning från 

arbetslöshetsförsäkringen. Arbetslöshetsförsäkringen styrs av lagstiftning som säger att 

ersättning inte kan betalas ut efter 65 års ålder, och det är därför som arbetslöshetskassorna inte 

kan erbjuda medlemskap till någon som är äldre än så. Inte förrän denna del av lagstiftningen 

förändras kan arbetslöshetskassorna erbjuda medlemskap efter 65 år. Lärarförbundet arbetar 

för att det ska bli möjligt att få ersättning från trygghetssystemen högre upp i åldrarna.  

Storleken på den avgift som arbetsgivarna betalar in till den allmänna (statliga) pensionen, styrs 

av lagstiftning. Det är inte möjligt för en arbetsgivare att betala in mer till den allmänna 

pensionen än den lagstiftade ålderspensionsavgiften. De avsättningar som arbetsgivaren gör 

utöver den lagstadgade, regleras i kollektivavtal om tjänstepension. Tjänstepension ingår i alla 

Lärarförbundets kollektivavtal. Inom den kommunala sektorn har åldersgränserna för 

intjänande av tjänstepension förbättrats, just för att hela livets inkomster ska kunna ligga till 

grund för pensionen. Idag finns ingen nedre åldersgräns och den övre åldersgränsen är kopplad 

till åldern för avgångsskyldighet enligt LAS. I de flesta andra sektorerna tjänas tjänstepension 

endast in mellan 25 och 65 år. Även den pensionsgrundande lönen är förmånligare inom 

kommunal sektor, exempelvis när det gäller föräldraledighet. Vid föräldraledighet är 

intjänandet samma som om den anställde hade arbetat som vanligt, något som är viktigt i en 

kvinnodominerad sektor. 

Ett sätt att möjliggöra att fler orkar och vill arbeta högre upp i åldrarna är att erbjuda 

deltidspensionslösningar. Den så kallade 80/90/100-lösningen finns inom Svenska kyrkan och 

staten, men det är en inte en rättighet för den anställde att få ta del av lösningen. 

Förbundsstyrelsen ser inte att det är möjligt att på central nivå komma överens om detta som en 

rättighet då förutsättningarna och behoven varierar beroende på arbetsgivarens geografiska 

placering och storlek, men ser gärna att initiativ tas till att hitta lokala lösningar som tar hand 

om behovet för äldre lärare att arbeta kvar på deltid samt arbetsgivarens behov av att behålla 

äldre lärares kompetens i verksamheten. Förbundsstyrelsen har för avsikt att ta fram ett 

underlag som kan vara till stöd för lokala lösningar. 

Motion 17, 34 och 149 är besvarade.  

 

Motion 12, Individuell lönesättning 

Enskild motion 
av Mats Ekelund 

I dag sker lönesamtal efter individuell lönesättning mellan arbetsgivare och arbetstagare. För 

parterna i de olika kommunerna finns ett utarbetat frågesystem gällande vad man som 

arbetstagare har gjort och vilka utvecklingsområden man behöver eller skall arbeta mer med för 

att kunna höja sin lön. 
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Generellt till nästan 100% fungerar inte detta system inom vårt arbetsområde. Det läggs oerhört 

liten vikt, nästan ingen till hur det är bestämt att samtalet skall utföras. Det finns ingen 

möjlighet för arbetstagaren att penetrera med sin arbetsgivare om vad som är utfört eller ej. 

Lönen sätts helt utefter vad arbetsgivaren ser för lojalitetsvinster med arbetstagaren i sin 

organisation, utan hänsyn till arbetets utförande enligt det uppdrag en lärare har. 

Lärarförbundet utsätter därmed sina medlemmar för ett godtyckligt lönesystem. 

Jag/vi yrkar 

• att Lärarförbundet på sikt utarbetar ett nytt system för lönesättning för dess 
medlemmar. 

 

 

Motion 17, Pension 

av Mikael Strand 

Förslag till ändringar av regler för pension till lärare. 

Enligt en undersökning uppger 25 % av TCO:s medlemmar att de är oroliga för att deras pension 

inte ska räcka till i framtiden. Vid pensionsöverenskommelsen 1994 trodde man att pensionen 

för de flesta pensionärerna inklusive tjänstepensionen skulle vara omkring 70 %. Nu blir den 

bara cirka 60 %. 

Livslängden ökar mer än vad politikerna trodde när pensionssystemet infördes1999. 

Livslängden ökar med 3,5 h per dygn enligt socialminister Annika Strandhäll (år 2017). 

Dessutom missgynnar jobbskatteavdraget pensionärerna. Lönen för yrkesaktiva har ökat mer än 

inflationen flera år i rad. 

För pensionärer har det inte ökat alls lika mycket. Den så kallade pensionsbromsen har slagit till 

flera gånger sedan 1999. I det nya pensionssystemet följer pensionen den allmänna 

löneutvecklingen och inte den allmänna prisökningen som den gjorde tidigare. Pensionen är 

numera grundad på en persons hela arbetsliv. En person ska ha också ha jobbat i 40 

yrkesverksamma år. Tidigare beräknade man pensionen på de 15 bästa åren (lönemässigt) av 30 

årsinkomster. I procent räknat av en persons lön betalar arbetsgivaren in 16,5 % till 

inkomstpension och 2,5 % till premiepension. Detta kallas den allmänna pensionen. Ovanpå 

detta betalas det in 4,5 % till tjänstepension av en lön upp till 38 438 kr/ månad. Över denna 

summa betalas det in 30 % av lönen till tjänstepensionen.    

Mot bakgrund av dessa statistiska fakta är förslaget att höja den övre möjliga pensionsåldern 

från 67 år till 69 år (kanske t.o.m. till 71 år). Detta gör att pensionsnivåerna blir högre. 

Ett annat sätt är att höja pensionsinbetalningarna i andel av lönen. Nivån skulle i procent av 

lönen kunna höjas till omkring 20 %. Idag är det ju 16 % av lönen som går till inkomstpensionen 

och 2,5 % av lönen som går till premiepensionen vid en lön upp till 38 438 kr enligt 

pensionsmyndighetens hemsida i juni 2017. De allra flesta av skolans personal ligger under 

denna nivå. 

Detta kan ske vid avtal med arbetsgivaren eller efter individuell överenskommelse med 

arbetsgivaren. Helst bör detta dock ske kollektivt efter förhandlingar mellan Lärarförbundets 

representanter och arbetsgivaren då det blir en ganska stor förändring jämfört med hur det är 
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idag gällande regler för pensionen. Självklart ska den som så önskar kunna gå i pension tidigare 

som hittills från 61 års ålder.  

Förslaget är att höja den möjliga frivilliga pensionsåldern uppåt till 69 eller 71 år istället för 

dagen gräns vid 67 år och/eller att höja den procentuella inbetalningen från lönen (i yrkesaktiv 

ålder) till den allmänna pensionen från dagens 18,5 % till 20 %. 

Om det är möjligt kan man också tänka sig ett förslag där man kombinerar ovanstående förslag 

och både höja den frivilliga pensionsåldern och samtidigt höja inbetalningen från lönen till den 

allmänna pensionen från 18,5 % till 20 %. 

Motionen är en motion från lokalavdelningen i Tingsryd. 

Jag/vi yrkar 

• att kongressen uppdrar till förbundsstyrelsen att arbeta för att göra det möjligt att höja 
pensionsnivån för lärare i framtiden 

 

 

Motion 21, Avskaffa karensdagen för personalen i förskolan 

av Ovanåker 

Halmstad 

Ängelholm 

Vi tycker att karensdagen bör slopas för den pedagogiska personalen i förskolan. Om det inte är 

möjligt att slopa den helt, så bör personalen åtminstone få ett antal avgiftsfria karensdagar. 

Motivering - I förskolan är det en vardag för personalen att ständigt vara bland sjuka 

människor. Sjukdomar byter av varandra, är det inte den ständiga förkylningen så är det 

magsjuka, ögoninflammation eller andra åkommor. Under de första två till tre åren av barnens 

liv så är det vanligt med sex till åtta infektioner per år. (Fakta från www.1177.se) Om vi då tänker 

oss att det är 20 barn i en barngrupp så får varje pedagog då möta mellan 120 till 160 

infektioner per år! Barnen nyser och hostar rakt ut i luften, ibland kan man få en nysning rakt i 

ansiktet när man tröstar ett barn eller så nyser och hostar barnet rakt ut över bordet vid den 

pedagogiska måltiden. Detta är vardagsmat för oss pedagoger, inte underligt att vi så ofta blir 

smittade på vårt arbete och blir sjuka så att vi behöver vara hemma.  

Vi pedagoger har strategier för hur vi ska hålla miljön på vår arbetsplats så ren som möjligt. 

Förutom att ofta tvätta och sprita våra egna händer, så tvättar vi noggrant händerna på barnen 

när de kommer på morgonen, före varje måltid och självklart efter toalettbesök. Vi använder 

pappershanddukar och inte sådana av textil. Vi använder handskar när vi byter blöjor och snyter 

näsor. Vi försöker lära barnen att nysa i armen och att inte stoppa leksaker i munnen. 

Trots alla våra åtgärder så blir vi själva smittade, det är oundvikligt så länge vi vistas i samma 

rum som barnen. Som vi kan läsa vidare på www.1177.se så sprids smittan genom luften när den 

som är sjuk hostar och nyser, genom direktkontakt med en sjuk människa, eller genom att ta på 

samma saker som den sjuke, till exempel dörrhandtag (eller leksaker). 

Att arbeta som en pedagog i förskolan innebär att man ofta blir smittad av barnen. Det innebär 

också att man i många fall åker och jobbar, trots att man egentligen borde ha varit hemma 

eftersom att man nyligen varit sjuk och redan förlorat mycket pengar på detta. Fria karensdagar 



 

   166 [211] 

 
 

 
 

   

 

tror vi skulle göra så att den sjuke pedagogen oftare tar sig tid att stanna hemma och bli riktigt 

frisk, innan den återgår till arbetet, istället för att vara på arbetet, smitta barnen och kollegorna, 

och inte orka göra sitt arbete fullt ut. Att man skulle stanna hemma och bli riktigt frisk istället 

för att åka tillbaka till arbetet för tidigt efter sjukdom och kanske insjukna snart igen. 

 Vi tycker att något måste göras. Varför ska denna arbetsgrupp förlora mer pengar än andra 

grupper på grund av vårt arbete?  

Jag/vi yrkar 

• att förbundet arbetar för att fria karensdagar införs för förskollärare i förskolan. 

 

 

Motion 26, Yrkesaktiva pensionärer 

av Lerum 

Ängelholm 

Lärarbristen ökar! Kommuner och fristående huvudmän ”ropar” efter pensionärer med 

lärarlegitimation. De som avslutat sina ordinarie tjänster från 65 -67 år kan idag hamna i en 

gråzon. Ex om man fortsätter att yrkesarbeta ex. på korttidsvikariat efter en tid som pensionär 

och är registrerad som pensionär i Lärarförbundet. Det är en samvetsfråga för mig som medlem 

att åter registrera mig som yrkesaktiv och utifrån den inkomst som då beräknas vara aktuell. 

Men som vikarie är jag själv ansvarig att bevaka min lön och villkorsfrågor inom rådande 

kollektivavtal. Hur många avdelningar arbetar idag aktivt för alla som finns i en ev. gråzon? 

Antalet medlemmar i denna grupp skulle säkerligen öka om man såg nyttan av att vara medlem 

som yrkesaktiv pensionär och betala avgiften som yrkesaktiv.  Många av våra pensionerade 

medlemmar vill arbeta som lärare efter pensioneringen samtidigt som Lärarförbundet behöver 

behålla denna grupp pensionärer som yrkesverksamma för att inte ytterligare minska antalet 

medlemmar inom Lärarförbundet. 

Vem ska förhandla och bevaka lön och villkorsfrågor för yrkesverksamma pensionärer? 

Jag/vi yrkar 

• att Lärarförbundet centralt aktivt arbetar fram riktlinjer för avdelningarna gällande vid 
löneöversyner/ överläggningar inom kollektivavtalets ram om lön och 
anställningsvillkor, där yrkesaktiva pensionerade lärare inkluderas 

 

 

Motion 34, A-kassemedlemsskap t o m 67 år 

av Lerum 

Gotland 

Kalmar 

Nu gäller medlemsskap i A-kassa till den månad man fyller 65 år. Allt fler arbetar vidare 

åtminstone till 67 års ålder utan avbrott i sin anställning. Troligen kommer lagstiftningen att 

ändras så att allt fler väljer att arbeta allt längre och få rätt att göra det även efter att de fyllt 67. 

Med anledning av nuvarande och kommande regelverk bör Lärarförbundet arbeta för att 

reglerna i A-kassan ändras så att medlemmarna omfattas av A-kassan fram tills den månad de 

fyller 67. 
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Jag/vi yrkar 

• Att Lärarförbundets styrelse får i uppdrag att tillsammans med andra fackliga 
organisationer driver frågan om en ändring av A-kassestadgan så att medlemsskap kan 
kvarstå till den månad man fyller 67 år. 

 

 

Motion 38, Slopa karensdagen 

av Lomma 

Halmstad 

Västervik 

"Då barn ofta närvarar på förskolan även då de är sjuka blir vi utsatta för smitta och blir själv 

sjuka." 

Som förskollärare måste vi ta hand om de barn som kommer till förskolan oberoende i vilket 

tillstånd de är i. Vi utsätts konstant för smitta av olika typer och inskjuknar själv vid flertal 

tillfälle under en termin. Då det finns en karensdag väljer en del pedagoger att gå till arbetet 

även om de inte själv mår så bra och även då finns det riska för smitta samt att orken inte räcker 

till. 

Mycket handlar om att det kostar för mycket att vara sjuk samt att det är svårt att få ersättare 

vid frånvaro. Ibland är det vikariestopp pga av ekonomi och då behöver vi täcka upp för 

varandra och barngrupperna blir blandade. Detta gör att smittorna sprids i ännu större 

utsträckning mellan avdelningarna.  

Förslag till beslut: 

Att pedagoger på förskolan inte ska ha karensdag vid magsjuka och förkylning 

Jag/vi yrkar 

• Att lärare i förskolan/skolan inte ska ha karensdag vid arbetsrelaterad sjukdom ex 
maginfluensa.  

 

 

Motion 44, Kulturskolans löneöversyn 

av Ängelholm 

Kungsbacka 

Vallentuna 

Huddinge 

Eslöv 

Värmdö 

Halmstad 

Kulturskolans lärare är den enda lärarkåren som spänner över alla stadier i grundskolan till 

gymnasiet, och barn med särskilda behov. Vi ska nå ut till barn och ungdomar från åldrarna 5-

21 år vilket kräver stor kompetens av alla lärare på kulturskolan. Som lärare behöver vi snabbt 

kunna gå från att undervisa en nybörjare, till en stor orkester på 25 personer, till en 

gymnasieelev. Trots detta omfattas inte kulturskolelärare av de lönelyft övriga delar av 

lärarkåren nu äntligen åtnjuter.  
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Kulturskolans verksamhet ställer höga krav på flexibilitet hos sina anställda eftersom mycket av 

verksamheten består av att genomföra konserter, föreställningar, projekt på obekväm arbetstid.  

Att musik och estetiska ämnen gynnar lärandet är bevisat i flera studier. En stor kulturskola 

med hög lärartäthet innebär således en viss avlastning av arbetsbördan i grund- och 

gymnasieskolor när elever även utanför ordinarie skoltid utvecklar sitt lärande.  

Musik är en av Sveriges största exportvaror i modern tid. Många svenska musiker vittnar om 

vikten av kulturskolans betydelse för deras karriärer. Att Sverige behåller denna 

konkurrensfördel gemtemot resten av världen är av största vikt, inte minst med tanke på den 

tilltagande globaliseringen och den konkurrens, inom alla sektorer, som detta innebär. 

Kulturskolans lärare har inte inkluderats för musiklärare i grund- och gymnasieskolans lönelyft 

och därför ligger kulturskolans lärare enligt Lärarförbundets statistik 5000 kronor under ovan 

nämda yrkeskategori. 

På grund av ovan nämnda argument/anledningar yrkar motionären på att Lärarförbundet inom 

den kommande mandatperioden skall arbeta för följande: 

Jag/vi yrkar 

[not: att-sats 1 besvaras under Lärares förutsättningar] 

• Att Lärarförbundet tar upp och belyser de brister som sammanställts i statens 
kulturskoleutredning.  

• Att värna om kulturskolans kompetens genom att inkludera kulturskolans lärare i det 
lönelyft som de hittills inte fått ta del av. 

• Att Lärarförbundet arbetar för att ge rätt ersättning vid mertid, såsom helgtillägg, 
kvällstider och konserter/föreställningar/projekt som ligger utanför lärarnas ordinarie 
arbetstider.  

 

 

Motion 49, Dags att satsa på lärare inom musik- och kulturskola 

av Lerum 

Eslöv 

Trelleborg 

Kalmar 

Eskilstuna 

Alingsås 

Kungälv 

Vi gratulerar våra fackliga företrädare inom förbundet till deras framgångsrika arbete med att 

lyfta landets lärarlöner. Vi ser nu att musik- och kulturskollärare inte följt med i den 

löneutvecklingen. Vi ser exempel på löneskillnader på upp till 8000 kr/mån för samma arbete 

på samma skola. Löneskillnaden beror på om läraren är anställd på Kulturskolan eller på den 

aktuella skolan. Det är rent oetiska skillnader. 

Vi anser att det nu är hög tid att Lärarförbundet tar våra frågor på allvar. 

Vi är många som arbetar inom Sveriges musik- och kulturskolor och våra frågor behöver bli 

betydligt mer synliga inom Lärarförbundet. Detta gäller interna verktyg som exempelvis 

styrelsestöd och ombudsutbildningar samt externt i vår politiks utrymme i media. 
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Lärarförbundets politiska dokument ”En attraktiv och modern musik- och kulturskola för alla” 

beskriver vår verksamhet på ett bra sätt och stakar ut en tydlig riktning framåt utifrån 

medlemmarnas behov. Nu är det dags att gå från ord till handling! 

Jag/vi yrkar 

[not: att-sats 2 och 3 besvaras under Professionsutveckling] 

• Att Lärarförbundet omedelbart påbörjar ett strategiskt arbete för att kulturskollärare 
ska ligga i lönenivå motsvarande lärare på samma utbildningsnivå. 

• Att lärare inom musik- och kulturskola har en självklar plats och utrymme i 
Lärarförbundets arbete internt och externt. 

• Att Lärarförbundet tillsätter en utredning för en utformning av 
kulturskollärarlegitimation. 

 

 

Motion 50, Dags att satsa på lärare inom musik- och kulturskola 

av Kungsbacka 

Västervik 

Vi gratulerar våra fackliga företrädare inom förbundet till deras framgångsrika arbete med att 

lyfta landets lärarlöner. Vi ser nu att musik- och kulturskollärare inte följt med i den 

löneutvecklingen. Vi ser exempel på löneskillnader på upp till 8000 kr/mån där lärare arbetar 

på samma skola men där några är anställda av skolan och andra av kulturskolan och som utför 

samma arbete. Det är rent oetiska skillnader. 

Vi anser att det nu är tid att Lärarförbundet tar upp våra frågor på allvar. 

Vi är många som arbetar inom Sveriges musik- och kulturskolor och behöver bli betydligt mer 

synliga inom Lärarförbundet. Detta gäller interna verktyg som exempelvis styrelsestöd och 

ombudsutbildningar samt externt i vår politiks utrymme i media. 

Lärarförbundets politiska dokument ”En attraktiv och modern musik- och kulturskola för alla” 

beskriver vår verksamhet på ett bra sätt och stakar ut en tydlig riktning framåt utifrån 

medlemmarnas behov. Nu är det dags att gå från ord till handling! 

Jag/vi yrkar 

[not: att-sats 2 och 3 besvaras under Professionsutveckling] 

• att Lärarförbundet omedelbart påbörjar ett strategiskt arbete för att kulturskollärare 
ska ligga i lönenivå motsvarande lärare på samma utbildningsnivå. 

• att lärare inom musik- och kulturskola har en självklar plats och utrymme i 
Lärarförbundets arbete internt och externt. 

• att Lärarförbundet tillsätter en utredning för en utformning av 
kulturskollärarlegitimation 

 

 

Motion 51, Dags att satsa på lärare inom musik- och kulturskola 

Enskild motion 
av Fredrik Olsson 

Dags att satsa på lärare inom musik- och kulturskola 

Vi gratulerar våra fackliga företrädare inom förbundet till deras framgångsrika arbete med att 

lyfta landets lärarlöner. Vi ser nu att musik- och kulturskollärare inte följt med i den 
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löneutvecklingen. Vi ser exempel på löneskillnader på upp till 8000 kr/mån där lärare arbetar 

på samma skola men där några är anställda av skolan och andra av Kulturskolan och som utför 

samma arbete. Det är rent oetiska skillnader. 

Vi anser att det nu är tid att Lärarförbundet tar upp våra frågor på allvar. 

Vi är många som arbetar inom Sveriges musik- och kulturskolor och behöver bli betydligt mer 

synliga inom Lärarförbundet. Detta gäller interna verktyg som exempelvis styrelsestöd och 

ombudsutbildningar samt externt i vår politiks utrymme i media. 

Lärarförbundets politiska dokument ”En attraktiv och modern musik- och kulturskola för alla” 

beskriver vår verksamhet på ett bra sätt och stakar ut en tydlig riktning framåt utifrån 

medlemmarnas behov. Nu är det dags att gå från ord till handling! 

Jag/vi yrkar 

[not: att-sats 2 och 3 besvaras under Professionsutveckling] 

• att Lärarförbundet omedelbart påbörjar ett strategiskt arbete för att kulturskollärare 
ska ligga i lönenivå motsvarande lärare på samma utbildningsnivå. 

• att lärare inom musik- och kulturskola har en självklar plats och utrymme i 
Lärarförbundets arbete internt och externt. 

• att Lärarförbundet tillsätter en utredning för en utformning av 
kulturskollärarlegitimation 

 

 

Motion 52, Dags att satsa på lärare inom musik- och kulturskola 

Enskild motion 
av Göran Premberg 

Vi gratulerar våra fackliga företrädare inom förbundet till deras framgångsrika arbete med att 

lyfta landets lärarlöner. Vi ser nu att musik- och kulturskollärare inte följt med i den 

löneutvecklingen. Vi ser exempel på löneskillnader på upp till 8000 kr/mån där lärare arbetar 

på samma skola men där några är anställda av skolan och andra av Kulturskolan och som utför 

samma arbete. Det är rent oetiska skillnader. 

Vi anser att det nu är tid att Lärarförbundet tar upp våra frågor på allvar. 

Vi är många som arbetar inom Sveriges musik- och kulturskolor och behöver bli betydligt mer 

synliga inom Lärarförbundet. Detta gäller interna verktyg som exempelvis styrelsestöd och 

ombudsutbildningar samt externt i vår politiks utrymme i media. 

Lärarförbundets politiska dokument ”En attraktiv och modern musik- och kulturskola för alla” 

beskriver vår verksamhet på ett bra sätt och stakar ut en tydlig riktning framåt utifrån 

medlemmarnas behov. Nu är det dags att gå från ord till handling! 

Jag/vi yrkar 

[not: att-sats 2 och 3 besvaras under Professionsutveckling] 

• att Lärarförbundet omedelbart påbörjar ett strategiskt arbete för att kulturskollärare 
ska ligga i lönenivå motsvarande lärare på samma utbildningsnivå. 

• att lärare inom musik- och kulturskola har en självklar plats och utrymme i 
Lärarförbundets arbete internt och externt. 



 

   171 [211] 

 
 

 
 

   

 

• att Lärarförbundet tillsätter en utredning för en utformning av 
kulturskollärarlegitimation 

 

 

Motion 53, Dags att satsa på lärare inom musik- och kulturskola 

Enskild motion 
av Kamyar Amin 

Vi gratulerar våra fackliga företrädare inom förbundet till deras framgångsrika arbete med att 

lyfta landets lärarlöner. Vi ser nu att musik- och kulturskollärare inte följt med i den 

löneutvecklingen. Vi ser exempel på löneskillnader på upp till 8000 kr/mån där lärare arbetar 

på samma skola men där några är anställda av skolan och andra av Kulturskolan och som utför 

samma arbete. Det är rent oetiska skillnader. 

Vi anser att det nu är tid att Lärarförbundet tar upp våra frågor på allvar.  

Vi är många som arbetar inom Sveriges musik- och kulturskolor och behöver bli betydligt mer 

synliga inom Lärarförbundet. Detta gäller interna verktyg som exempelvis styrelsestöd och 

ombudsutbildningar samt externt i vår politiks utrymme i media. 

Lärarförbundets politiska dokument ”En attraktiv och modern musik- och kulturskola för alla” 

beskriver vår verksamhet på ett bra sätt och stakar ut en tydlig riktning framåt utifrån 

medlemmarnas behov. Nu är det dags att gå från ord till handling!  

Jag/vi yrkar 

[not: att-sats 2 och 3 besvaras under Professionsutveckling] 

• att Lärarförbundet omedelbart påbörjar ett strategiskt arbete för att kulturskollärare 
ska ligga i lönenivå motsvarande lärare på samma utbildningsnivå. 

• att lärare inom musik- och kulturskola har en självklar plats och utrymme i 
Lärarförbundets arbete internt och externt. 

• att Lärarförbundet tillsätter en utredning för en utformning av 
kulturskollärarlegitimation 

 

 

Motion 57, Modernisera AID-koderna för lärare i fritidshem 

av Lerum 

Eslöv 

Vi vill sträva mot ett enhetligt begrepp för Lärare i fritidshem. Och att AID koden bör följa och 

utvecklas mot rätt behörighet gällande Lärare i fritidshem. Vi vill också sträva mot ett enat 

begrepp. Idag är begrepp och titel för lärare respektive fritidspedagoger otydligt. Detta kan 

skapa förvirring i behörighetshänseende. Vi vill skapa en likvärdig kvalitet på fritidshemmet i 

hela landet. 

Vi har sett SKLs förslag till ändring av AID-koden 402011 från Fritidspedagog till Lärare i 

fritidshem. 

Jag/vi yrkar 

• att Lärarförbundet lyfter frågan med SKL, och arbetar för en modernisering och 
utveckling av begreppet Lärare i fritidshem, kopplat till AID koden. 
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• att den "nya" AID-koden Lärare i fritidshem endast är för lärare med rätt utbildning, 
dvs. Fritidspedagog Lärare med inriktning fritidshem eller Grundlärare med inriktning 
fritidshem. 

• Att Lärarförbundet fortsätter sitt arbete med SKL för att få in en ny AID-kod för de 
lärare som arbetar på fritidshemmet utan adekvat högskoleutbildning. 

 

 

Motion 60, Dags att satsa på lärare inom musik- och kulturskola 

Enskild motion 
av Fredrik Forsman 

Vi gratulerar våra fackliga företrädare inom förbundet till deras framgångsrika arbete med att 

lyfta landets lärarlöner. Vi ser nu att musik- och kulturskollärare inte följt med i den 

löneutvecklingen. Vi ser exempel på löneskillnader på upp till 8000 kr/mån där lärare arbetar 

på samma skola men där några är anställda av skolan och andra av Kulturskolan och som utför 

samma arbete. Det är rent oetiska skillnader. 

Vi anser att det nu är tid att Lärarförbundet tar upp våra frågor på allvar. Vi är många som 

arbetar inom Sveriges musik- och kulturskolor och behöver bli betydligt mer synliga inom 

Lärarförbundet. Detta gäller interna verktyg som exempelvis styrelsestöd och 

ombudsutbildningar samt externt i vår politiks utrymme i media. Lärarförbundets politiska 

dokument ”En attraktiv och modern musik- och kulturskola för alla” beskriver vår verksamhet 

på ett bra sätt och stakar ut en tydlig riktning framåt utifrån medlemmarnas behov. Nu är det 

dags att gå från ord till handling! 

Jag/vi yrkar 

[not: att-sats 2 och 3 besvaras under Professionsutveckling] 

• att Lärarförbundet omedelbart påbörjar ett strategiskt arbete för att kulturskollärare 
ska ligga i lönenivå motsvarande lärare på samma utbildningsnivå. 

• att lärare inom musik- och kulturskola har en självklar plats och utrymme i 
Lärarförbundets arbete internt och externt. 

• att Lärarförbundet tillsätter en utredning för en utformning av 
kulturskollärarlegitimation. 

 

 

Motion 63, Dags att satsa på lärare inom musik- och kulturskola 

Enskild motion 
av Viktoria  Jonsson 

Vi gratulerar våra fackliga företrädare inom förbundet till deras framgångsrika arbete med att 

lyfta landets lärarlöner. Vi ser nu att musik- och kulturskollärare inte följt med i den 

löneutvecklingen. Vi ser exempel på löneskillnader på upp till 8000 kr/mån där lärare arbetar 

på samma skola men där några är anställda av skolan och andra av Kulturskolan och som utför 

samma arbete. Det är rent oetiska skillnader. 

Vi anser att det nu är tid att Lärarförbundet tar upp våra frågor på allvar. 

Vi är många som arbetar inom Sveriges musik- och kulturskolor och behöver bli betydligt mer 

synliga inom Lärarförbundet. Detta gäller interna verktyg som exempelvis styrelsestöd och 

ombudsutbildningar samt externt i vår politiks utrymme i media. 
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Lärarförbundets politiska dokument ”En attraktiv och modern musik- och kulturskola för alla” 

beskriver vår verksamhet på ett bra sätt och stakar ut en tydlig riktning framåt utifrån 

medlemmarnas behov. Nu är det dags att gå från ord till handling! 

Vi vill att Lärarförbundet verkar för: 

Jag/vi yrkar 

[not: att-sats 2 och 3 besvaras under Professionsutveckling] 

• att Lärarförbundet omedelbart påbörjar ett strategiskt arbete för att kulturskollärare 
ska ligga i lönenivå motsvarande lärare på samma utbildningsnivå. 

• att lärare inom musik- och kulturskola har en självklar plats och utrymme i 
Lärarförbundets arbete internt och externt. 

• att Lärarförbundet tillsätter en utredning för en utformning av 
kulturskollärarlegitimation 

 

 

Motion 64, Lönebedömning efter uppdrag 

av Kungsbacka 

Ängelholm 

En nyckel till att förbättra arbetsmiljön för lärare är att rensa i arbetsuppgifterna. Insikten om 

att lärare i för-, grund- och gymnasieskola behöver arbeta med sitt statliga huvuduppdrag ökar. 

Det blir då också viktigt att lönekriterier är knutna till det statliga huvuduppdraget.  

Idag kan de kommunala lönekriterierna handla om allt utom just huvuduppdraget, det är inte 

likvärdigt mellan kommuner. Här behöver avdelningarna stöd och argument utifrån tyngden i 

hela förbundets politik. 

Jag/vi yrkar 

• att Lärarförbundet ska utforma en tydlig lönepolitik som knyter bedömningen av lärare 
i för-, grund- och gymnasieskolas resultat till det statliga uppdraget. 

 

 

Motion 68, Att ha rätt till 50% av lönen på sin karensdag. 

av Halmstad 

Jag arbetar som förskollärare i Halmstad kommun och har nyligen blivit arbetsplatsombud på 

förskolan där jag arbetar, med barn i åldern 1-4 år. Jag och mina kollegor har länge diskuterat 

karensdagen, vad det innebär för oss. Alla kan bli sjuka och vi känner oss extra utsatta för 

sjukdomar särskilt i smittosamma tider. Vi har varit hårt drabbade av magsjuka, både barn och 

personal och det är trots skärpta rutiner kring hygien, oundvikligt för oss att själva insjukna. 

Detsamma gäller andra former av influensa och förkylningar. 

Blir vi sjuka, särskilt i maginfluensa, har vi inget annat val än att stanna hemma, och vi står helt 

utan lön första dagen vi är hemma, trots att vi gjort allt för att förhindra smittspridningen med 

skärpta hygienrutiner. I dessa tider är det inte heller ovanligt med flera karensdagar samma 

månad eller på väldigt kort tid, vilket innebär en stor ekonomisk förlust för vår del. Vi är 

medvetna om att smittan kan finnas precis överallt i samhället, mataffärer, kollektivtrafik etc. 

Det är dock vi som blir drabbade hårdast och många insjuknar på arbetsplatsen. Vi torkar 

undan kräk, byter diarréblöjor och är väldigt närma smittan hela tiden. När det gäller andra 
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sjukdomar är vi också hårt drabbade, särskilt på småbarnsavdelningar. Små barn har inte lärt 

sig att hosta eller nysa i armvecken, snyta sig i näsduk eller att tvätta händerna ordentligt. 

Fastän att vi gör allt i vår makt att förhindra smittspridningen till andra och oss själva, är det i 

princip oundvikligt. 

Vi känner till att förskolorna i Hylte kommun har gått från att inte få någon lön alls på sin 

karensdag, till att få 50% av lönen första dagen (karensdagen). De kommande dagarna sjuklön 

som vanligt (80%). 

Vi känner bestämt att kan Hylte, kan Halmstad (och andra kommuner) göra detsamma. Detta 

kommer att gynna oss i längden. Fördelar skulle vara att vi inte kommer bli lidande av lika stor 

ekonomisk förlust, att vi känner en trygghet att kunna vara hemma när vi är sjuka så att vi inte 

sprider vidare smittan till andra på förskolan, och att vi inte förlänger vår egen sjukskrivning 

genom att känna att vi kan vara hemma och tillfriskna. Vi tror att alla berörda parter kommer 

att tjäna, särskilt ekonomiskt på detta (personal, barn, föräldrar och kommun). 

Jag/vi yrkar 

• att införa att vi får 50% av lönen på karensdagen, istället för att gå utan några pengar 
alls. 

 

 

Motion 71, Dags att satsa på lärare inom Musik- och Kulturskola 

av Göteborg 

Vi gratulerar våra fackliga företrädare inom förbundet till deras framgångsrika arbete med att 

lyfta landets lärarlöner. Vi ser nu att musik- och kulturskollärare inte följt med i den 

löneutvecklingen. Vi ser exempel på löneskillnader på upp till 8000 kr/mån där lärare arbetar 

på samma skola men där några är anställda av skolan och andra av Kulturskolan och som utför 

samma arbete. Det är rent oetiska skillnader. 

Vi anser att det nu är tid att Lärarförbundet tar upp våra frågor på allvar. Vi är många som 

arbetar inom Sveriges musik- och kulturskolor och behöver bli   betydligt mer synliga inom 

Lärarförbundet. Detta gäller interna verktyg som   exempelvis styrelsestöd och 

ombudsutbildningar samt externt i vår politiks utrymme i media. 

Lärarförbundets politiska dokument ”En attraktiv och modern musik- och kulturskola för alla” 

beskriver vår verksamhet på ett bra sätt och stakar ut en tydlig riktning framåt utifrån 

medlemmarnas behov. Nu är det dags att gå från ord till handling! 

Jag/vi yrkar 

[not: att-sats 2 och 3 besvaras under Professionsutveckling] 

• att Lärarförbundet omedelbart påbörjar ett strategiskt arbete för att kulturskollärare 
ska ligga i lönenivå motsvarande lärare på samma utbildningsnivå. 

• att lärare inom musik- och kulturskola har en självklar plats och utrymme i 
Lärarförbundets arbete internt och externt. 

• att Lärarförbundet tillsätter en utredning för en utformning av 
kulturskollärarlegitimation  
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Motion 79, Dags att satsa på lärare inom musik- och kultursidan 

Enskild motion 
av Carolina Bäckvall Hugoh 

Vi gratulerar våra fackliga företrädare inom förbundet till deras framgångsrika arbete med att 

lyfta landets lärarlöner. Vi ser nu att musik- och kulturskollärare inte följt med i den 

löneutvecklingen. Vi ser exempel på löneskillnader på upp till 8000 kr/mån där lärare arbetar 

på samma skola men där några är anställda av skolan och andra av Kulturskolan och som utför 

samma arbete. Det är rent oetiska skillnader. 

Vi anser att det nu är tid att Lärarförbundet tar upp våra frågor på allvar. Vi är många som 

arbetar inom Sveriges musik- och kulturskolor och behöver bli   betydligt mer synliga inom 

Lärarförbundet. Detta gäller interna verktyg som   exempelvis styrelsestöd och 

ombudsutbildningar samt externt i vår politiks   utrymme i media. Lärarförbundets politiska 

dokument ”En attraktiv och modern musik- och kulturskola för alla” beskriver vår verksamhet 

på ett bra sätt och stakar ut en tydlig riktning framåt utifrån medlemmarnas behov. Nu är det 

dags att gå från ord till handling! 

Jag/vi yrkar 

[not: att-sats 2 och 3 besvaras under Professionsutveckling] 

• Lärarförbundet omedelbart påbörjar ett strategiskt arbete för att kulturskollärare ska 
ligga i lönenivå motsvarande lärare på samma utbildningsnivå. 

• lärare inom musik- och kulturskola har en självklar plats och utrymme i 
Lärarförbundets arbete internt och externt. 

• Lärarförbundet tillsätter en utredning för en utformning av kulturskollärarlegitimation  

 

 

Motion 88, Det lönar sig inte att vara trogen arbetsgivaren! 

Enskild motion 
av Roberto Gonzalez Cabezas 

Det är 290 kommuner som bär ansvaret för att det ska gå bra för Sverige inte minst i skolan. 

Lärarna är grundläggande för hur ett samhälle skall lyckas. 

Dagens lönesättningen ger full makt till rektorerna och skapar en kultur där inställsamhet och 

rädsla blir tongivande. Vilken rektor har full koll på alla sina anställda för att kunna lönesätta, 

och är det över huvud taget önskvärt? 

Frustrationen som drabbar äldre skickliga lärare som inte gagnas av rättvisa lönehöjningar har 

redan gjort att kollegor flyttar till närliggande kommuner där grundlönen ligger högre och man 

dessutom har en bättre löneutveckling. 

Statistiken som Lärarförbundet har tagit fram visar att lärare som är äldre än femtio år har 

sämre löneutveckling än yngre lärare. 

Jag/vi yrkar 

• att kongressen ger styrelsen i uppdrag att diskutera ett alternativ till dagens individuella 
löner. 

• att en del av lönen borde vara indexreglerad. 
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• att kongressen ger uppdrag till styrelsen att arbeta för att minska de orimliga 
löneskillnaderna som har uppstått i lönesättningen och därmed försämra lärarnas 
kollegiala andan. 

• att den åldersdiskriminering som har uppstått vad gäller 50+ lärares löneutveckling 
skall rättas till 

 

 

Motion 103, Lön 

av Kristianstad 

Huddinge 

Kävlinge 

En av våra medlemmars huvudfrågor är rejält höjda löner. Lärarförbundet måste 

fortsättningsvis arbeta hårt för att uppvärdera våra medlemmars löner. Förutsättningarna för 

detta ser olika ut runt om i Sverige. Alla möjliga vägar måste därför vara öppna för att höja 

lärares löner så mycket som möjligt. 

Jag/vi yrkar 

• att följande tillägg ska göras i Långsiktiga styrdokument under rubriken Hållbart 
lärarliv: Lärarförbundet ska fortsätta arbeta för en kraftig uppvärdering av lärares och 
skolledares löner, detta ska kunna göras med olika lönemodeller.  

 

 

Motion 126, Löner inom Högskolor och Universitet 

av Universitet och högskola 

Huddinge 

AcadeMedia 

Kalmar 

Lärarförbundet har framgångsrikt drivit frågan om höjda löner för lärare inom kommunal 

verksamhet. Löneutvecklingen för lärare inom högskola och universitet har inte varit lika 

gynnsam. Konsekvenser av detta är att lärare inom högre utbildning nu väljer att söka sig till 

andra arbetsplatser och det är svårt att rekrytera kompetent personal till exempelvis 

lärarutbildning och vårdutbildning. Det leder i sin tur till att många får arbeta övertid, 

arbetsmiljön försämras och lärosätena får svårt att fullgöra utbildningsuppdraget. 

Det är därför ytterst angeläget att nu genomföra en kraftansträngning som verkar för en stark 

löneutveckling för lärare inom högskola och universitet.  

Lärarförbundet universitet och högskola. 

I sin roll som förbundsstyrelseledamot avstår Mikael Forsberg från att ställa sig bakom 

motionen.  

Jag/vi yrkar 

• att Lärarförbundet centralt ska bilda opinion och aktivt verka för en konkurrenskraftig 
löneutveckling för medlemmar inom Högskola och Universitet. 
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Motion 133, Lön 

av Huddinge 

Botkyrka 

AcadeMedia 

Kungsbacka 

Skövde 

Västervik 

En av våra medlemmars huvudfrågor är rejält höjda löner. Lärarförbundet måste 

fortsättningsvis arbeta hårt för att uppvärdera våra medlemmars löner. Förutsättningarna för 

detta ser olika ut runt om i Sverige. Alla möjliga vägar måste därför vara öppna för att höja 

lärares löner så mycket som möjligt. 

Jag/vi yrkar 

• att följande tillägg ska göras i det föreslagna Långsiktiga styrdokumentet under 
rubriken Hållbart lärarliv: Lärarförbundet ska fortsätta arbeta för en kraftig 
uppvärdering av lärares och skolledares löner, oavsett lönesättningsmodell.  

 

 

Motion 139, Premiera trogen tjänst 

av Hässleholm 

Upplands-Bro 

Kungsbacka 

Kävlinge 

Värmdö 

Kalmar 

Härryda 

Åstorp 

Lärares löner kan uppfattas som både orättvisa och olyckliga för skolans värld. Lärarbristen gör 

att nyanställdas löner pressas upp och för att få fler att välja läraryrket måste ingångslönerna 

ständigt öka mycket för att kunna vara konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden. Denna 

löneutveckling är i sig positiv. De lärare som är anställda och kanske varit det i många år på 

samma arbetsplats halkar dock efter i löneutvecklingen förhållandevis till de som nyanställs. Det 

är i princip omöjligt att rätta till lönerna för den stora massan och det leder till att många 

känner att de måste byta arbetsplats och kanske t.o.m. kommun eller annan arbetsgivare för att 

lyckas få en rättvis lön. Detta påverkar kontinuiteten och kvaliteten i verksamheten negativt. 

Arbetsbelastningen ökar med lärararbetslag som får ständigt får nya konstellationer. Det 

innebär även att eleverna för en otrygg arbetsmiljö när de ständigt får nya lärare som de måste 

bygga upp en relation till och på nytt visa upp sin kunskapsnivå för. 

En rejäl höjning av lönen som kommer i intervall med start när man arbetat ett visst antal år på 

samma arbetsplats hade motverkat att man byter arbetsplats p.g.a. lönen. Höjningen ska 

motsvara vad man väntas kunna få vid ett byte och ska inte på något sätt ha med den 

individuella lönen som baseras på lärarens arbetsinsats att göra. 
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Jag/vi yrkar 

• att Lärarförbundet verkar för att i avtal reglera att lärare som står för kontinuiteten på 
arbetsplatsen blir premierade lönemässigt för det. 

 

 

Motion 149, 80/90/100 modellen 

av Avesta 

Södertälje 

Botkyrka 

AcadeMedia 

Kristianstad 

Vellinge 

Kungsbacka 

Vallentuna 

Ovanåker 

Värmdö 

Bromölla 

Halmstad 

Härryda 

Ängelholm 

Åstorp 

För att alla lärare skall kunna arbeta med sitt huvudsakliga uppdrag fram tills pensioneringen, 

vill vi att man inför möjligheten att kunna välja 80-90-100 modellen vilket betyder att du som 

heltidsanställd och är tillsvidareanställd kan minska din arbetstid från 100 procent till 80 

procent och få 90 procent av din heltidslön. Din tjänstepensionsgrundande lön är oförändrad 

100 procent av lönen före arbetstidsminskningen.Som anställda i Svenska kyrkan och medlem i 

Lärarförbundet har man redan den möjligheten,  nu är det dags att alla medlemar får det 

erbjudandet.. 

Jag/vi yrkar 

• Att Lärarförbundet centralt arbetar för att 80-90-100 modellen införs för alla 
medlemmar i Lärarförbundet. 
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Motion 166, Lärarförbundet ska arbeta för att ta bort karensdagar för lärare  

av Gävle 

Huddinge 

Kungsbacka 

Vallentuna 

Helsingborg 

Eslöv 

Ovanåker 

Skövde 

Mörbylånga 

Halmstad 

Västervik 

Åstorp 

Lärare utsätts kontinuerligt för olika smittor från barn/elever, särskilt lärare som arbetar med 

yngre barn/elever. Lärarförbundet bör därför arbeta med påverkansarbete mot beslutsfattare 

för att karensdagen ska tas bort. Hög korttidsfrånvaro medför ett stort antal karensdagar som 

kan ha stor påverkan på den enskilde lärarens ekonomi. 

Jag/vi yrkar 

• att förbundet arbetar för att karensdagarna för lärarna ska tas bort 

 

 

Motion 182, Motion om alternativt lönesättningssystem 

av Kungälv 

Huddinge 

Göteborg 

Alingsås 

Härryda 

Partille 

Vännäs 

Bakgrund 

Vi som jobbar i förskolan och skolans värld konkurrerar idag om vem av oss som ska ha mest i 

lön. Vi har fått lära oss att vi anstränger oss mer, producerar mer och höjer kvaliteten på vårt 

arbete när vi tävlar om löneökningar med varandra. Enligt den bild Lärarförbundet ofta målar 

upp för våra medlemmar gynnar den här tävlingen alla. Vinnarnas högre löneökningar 

genererar mer pengar till kollektivet och det påstås därför att “vinnarna” i lönetävlingen drar 

med sig “förlorarna” till högre löner. Ett stort antal undersökningar visar dock att det här 

sambandet inte finns och att de nyliberala ekonomiska teorier som individuell och differentierad 

lön bygger på inte är applicerbara i skolans värld. Det finns inga bevis på att individuell och 

differentierad lönesättning genererar mer pengar till kollektivet. Finns det vinnare finns det 

alltid förlorare. 
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Vi ser istället tecken på att den individuella och differentierade lönesättningen bidrar till att 

splittra lärarkåren och att den leder till ökad arbetsbelastning, ökad stress och med det ökad 

psykisk ohälsa bland våra medlemmar.   

Förslag till förändring 

De flesta av oss som valt att arbeta med utbildning har grundat vårt yrkesval på några viktiga 

beslut och värderingar. Vi tycker att utbildning är en viktig och grundläggande verksamhet i 

samhället som ska komma alla till del och vi värdesätter att genom vår arbetsinsats få vara med 

och bidra till att barn och elever växer. Det här engagemanget är en förutsättning för att lyckas i 

våra olika uppdrag men det är också ett engagemang som gör att vi hela tiden lockas att jobba 

lite mer för att barn och elever ska få chansen att växa lite mer. 

Förskolan och skolan behöver ett lönesättningssystem som inte premierar att våra medlemmar 

jobbar mer än vad de ska. Visst ska det finnas möjlighet att ta sig an svårare uppdrag och 

därmed öka sin lön men detta måste ske i andra former än en tävling där den som sliter hårdast 

premieras med hög lön medan den som tar ansvar för sin arbetsbelastning riskerar att drabbas 

negativt i den årliga lönerevisionen. 

I så gott som alla styrdokument och regelverk för verksamheter i välfärden ses samarbete som 

en av de viktigaste faktorerna för en lyckat leverans. Individuell och differentierad lönesättning 

motverkar effektivt engagemang och samarbete. Det skapar även en uppdelning av lärare som 

minskar den fackliga solidariteten i Lärarförbundet. 

Jag/vi yrkar 

• Att Förbundsstyrelsen ges i uppdrag att utreda alternativa lönesättningssystem med det 
långsiktiga målet att individuell och differentierad lönesättning avvecklas och ersätts 
med ett system som gynnar skolan, deras brukare och anställda. 

 

 

Motion 191, Löneutveckling för erfarna lärare 

av Karlstad 

Skövde 

Halmstad 

Ängelholm 

Vi ser med oro att många som arbetat länge som lärare i kommunerna lämnar yrket eller byter 

kommun. Detta på grund av en försämrad individuell löneutveckling. 

Jag/vi yrkar 

• att Lärarförbundet skyndsamt tillsätter en utredning, som arbetar fram långsiktiga och 
hållbara lösningar om hur man hanterar en löneutveckling i obalans. 
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Motion 194, Höjd bilersättning 

av Borlänge 

Flera lärarkategorier (tex lärare i musik- kulturskola, modersmålslärare, specialpedagoger, 

talpedagoger mfl) använder sin egen bil i tjänsten. Under de senaste åren har bensin- och övriga 

bilkostnader stigit utan att bilersättningen har höjts. 

Jag/vi yrkar 

• att Lärarförbundet arbetar för att bilersättningarna höjs 

 

 

Motion 230, Anställningsvillkor för lärare inom vuxenutbildning 

av Mölndal 

Göteborg 

Halmstad 

AcadeMedia 

I en vuxenutbildning som blir alltmer konkurrensutsatt och där kraven på flexibilitet ökar krävs 

avtal som är anpassade efter de förhållanden som råder. Vi tror att det kan leda till att 

arbetsvillkoren blir mer jämbördiga/likvärdiga mellan olika anordnare, att arbetsbelastningen 

kan hållas på en rimlig och reglerad nivå och att det blir lättare att ta ut ledighet. 

Jag/vi yrkar 

[not: att-sats 2 besvaras under Demokrati] 

• att Lärarförbundet driver frågan om attraktiva anställningsvillkor för lärare inom 
vuxenutbildning. 

• att det inrättas ett referensorgan för lärare inom vuxenutbildningen. 

 

 

Motion 243, Slopa lärares karensdag 

av Kalmar 

Mörbylånga 

Eslöv 

Täby 

Vimmerby 

Halmstad 

Huddinge 

Lärare utsätter sig i högre utsättning än många andra yrkesgrupper utsätts för smittorisk 

innebär det också att sjukfrånvaron blir högre, alternativt sjuknärvaron blir högre eftersom det 

är dyrt att vara hemma. 

Som lärare måste vi ta hand om de barn/elever som kommer till förskola/skola oberoende av 

vilket tillstånd de är i. Vi utsätts konstant för smitta av olika typer och insjuknar själv vid flertal 

tillfälle under en termin. Då det finns en karensdag väljer en del lärare att gå till arbetet även om 

de inte själv mår så bra och även då finns det riska för smitta samt att orken inte räcker till. 
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Mycket handlar om att det kostar för mycket att vara sjuk samt att det är svårt att få ersättare 

vid frånvaro. Ibland är det vikariestopp pga av ekonomi och då behöver vi täcka upp för 

varandra och barngrupperna blir blandade. Detta gör att smittorna sprids i ännu större 

utsträckning mellan avdelningarna.  

Jag/vi yrkar 

• Att lärare inte ska behöva ha karensdag vid sjukdom. 

 

 

Motion 265, Modersmålslärares yrkesroll och deras löner 

av Partille 

Ängelholm 

Kungälv 

Huddinge 

Mark 

Prognoserna för lärartätheten ser väldigt dystra ut den närmaste framtiden. Det är alldeles för få 

som vill utbilda sig till lärare. Löneutvecklingen är en av flera bidragande orsaker till varför 

yrket uppfattas som oattraktivt bland många ungdomar och potentiella lärare i framtiden. En 

specifik kategori av lärare som sticker ut i denna negativa trend är modersmålslärarna där det är 

större brist på utbildade modersmålslärare och det är färre som vill utbilda sig inom denna 

kategori. 

Parallellt med detta säger forskningen att ett utvecklat modersmål är fundamentalt viktigt för 

elevernas kognitiva utveckling då det stimulerar andraspråksinlärningen och gynnar elevers 

kunskapsutveckling i skolans alla ämnen. Undervisning i modersmål blir därmed ovärderlig och 

viktig för deltagandet och integrationen av en stor kategori av människor som bor och fortsätter 

komma till vårt land. 

Det finns löneskillnader mellan olika lärarkategorier. Kontrasten blir ännu tydligare när vi 

jämför modersmålslärarnas löner med deras övriga kollegor inom lärarkåren. Här har 

modersmålslärarna sämre löneutveckling i en tid där utbildning och integrering går allt mer 

hand i hand och där behovet av modersmålslärare ökar. Denna utveckling segregerar 

modersmålslärare och resulterar i att de hamnar i utanförskap i sin profession och på sina 

arbetsplatser vilket går helt emot värdegrunden i vår läroplan och våra värderingar inom 

Lärarförbundet. 

Jag/vi yrkar 

[not: att-sats 1 besvaras under Kvalité i skolan] 

• att förbundet intensifierar arbetet med spridning av kunskap kring modersmålslärarnas 
viktiga roll för elevers lärande, utveckling och möjlighet till integration. 

• att en grundlig analys av löneläget rörande modersmålslärare genomförs. 

• att eventuella osakliga löneskillnader i förhållande till andra lärarkategorier bekämpas 
med stöd av lagstiftning, rättsvårdande instanser och andra verktyg som står förbundet 
till buds. 
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Motion 269, Kostnadstäckning för löneavdrag vid karens 

av Partille 

Lärare utsätts kontinuerligt för smittor som de får genom sitt yrkesutövande, i högre grad de 

lärare som arbetar med de yngre barnen/eleverna. Lärarförbundet bör därför verka för att vi 

avtalsmässigt får kostnadstäckning för lönebortfall i samband med karensdag. 

Jag/vi yrkar 

• att Lärarförbundet verkar för en avtalsmässig lösning där arbetsgivaren täcker 
kostnaderna för lönebortfall i samband med karens då sjukdom uppstår i samband med 
att smitta finns på arbetsenheten. 

 

 

Motion 259, Dags att satsa på lärare inom musik- och kulturskola 

av Härryda 

Kungälv 

Vi gratulerar våra fackliga företrädare inom förbundet till deras framgångsrika arbete med att 

lyfta landets lärarlöner. Vi ser nu att musik- och kulturskollärare inte följt med i den 

löneutvecklingen. Vi ser exempel på löneskillnader på upp till 8000 kr/mån där lärare arbetar 

på samma skola men där några är anställda av skolan och andra av Kulturskolan och som utför 

samma arbete. Det är rent oetiska skillnader. 

Vi anser att det nu är tid för att Lärarförbundet tar upp våra frågor på allvar. 

Vi är många som arbetar inom Sveriges musik- och kulturskolor och behöver bli mer synliga 

inom Lärarförbundet. Detta gäller interna verktyg som styrelsestöd och ombudsutbildningar 

samt externt i vår politiks utrymme i media. 

Lärarförbundets politiska dokument "En attraktiv och modern musik- och kulturskola för alla" 

beskriver vår verksamhet på ett bra sätt och stakar ut en tydlig riktning framåt utifrån 

medlemmarnas behov. Nu är det dags att gå från ord till handling! 

Jag/vi yrkar 

[not: att-sats 2 och 3 besvaras under Professionsutveckling] 

• att Lärarförbundet omedelbart påbörjar ett strategiskt arbete för att kulturskollärare 
ska ligga i lönenivå motsvarande lärare på samma utbildningsnivå. 

• att lärare inom musik- och kulturskola har en självklar plats och utrymme i 
Lärarförbundets arbete internt och externt. 

• att Lärarförbundet tillsätter en utredning för en utformning av 
kulturskollärarlegitimation 
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Professionsutveckling 
 

Förbundsstyrelsens yttrande över motionerna 4 (att-sats 1 och 2), 30, 39, 49 (att-
sats 2 och 3), 50 (att-sats 2 och 3), 51 (att-sats 2 och 3), 52 (att-sats 2 och 3), 53 
(att-sats 2 och 3), 60 (att-sats 2 och 3), 63 (att-sats 2 och 3), 71 (att-sats 2 och 3), 
79 (att-sats 2 och 3), 87, 95, 112 (att-sats 1 och 3), 113 (att-sats 1), 128, 189, 220, 
235, 241, 259 (att-sats 2 och 3) 

Förbundsstyrelsen anger i Agenda för en stark profession att en legitimationsgrundande 

professionsutbildning är en avgörande byggsten för professionsutveckling. Varje elev ska 

undervisas av legitimerade och behöriga lärare. Den professionella läraren höjer med sitt 

yrkeskunnande kvaliteten på undervisningen och skapar på så sätt de bästa förutsättningarna 

för varje elevs lärande. Lärarförbundet anser att alla lärare på sikt ska omfattas av legitimation.  

Merparten av landets skolledare har en bakgrund som lärare och därmed också en 

lärarlegitimation. De lärare som går vidare och blir skolledare ska genomgå en 

befattningsutbildning i början av sitt uppdrag. Förbundsstyrelsen anser att 

befattningsutbildningen bör delas upp i en del som ska genomföras före tillträde av 

skolledartjänsten samt en del som genomförs under den första tiden i uppdraget. 

Förbundsstyrelsen anser vidare att den som kommer från andra yrken ska genomgå en 

utbildning motsvarande den utbildningsvetenskapliga kärnan i lärarutbildningen innan 

skolledaruppdraget tillträds. Dessa åtgärder anser förbundsstyrelsen är viktigare att vidta än att 

driva frågan om att införa en skolledarlegitimation. 

Lärare och skolledare behöver goda förutsättningar för utveckling under hela yrkeslivet. Den 

börjar i lärarexamen och introduktions- och mentorsprogram och fortsätter med kontinuerlig, 

systematisk och behovsstyrd kompetensutveckling.  

Den lärarutbildning som gäller sedan 2011 är inte idealisk, men Lärarförbundet vill i nuläget 

undvika en kraftödslande lärarutbildningsreform. Kraften behöver användas till att utveckla 

lärarutbildningen till att bli ännu tydligare kopplad till det kommande yrket genom att 

sambandet mellan teori och praktik stärks. Kunskapsutbytet mellan lärosäte och skola behöver 

därför ske kontinuerligt, dels genom utbildningen av nya lärare och dels i arbetet med att 

utveckla professionens vetenskapliga bas.    

Den reguljära lärarutbildningen behöver byggas ut. Stat och huvudmän behöver erbjuda bättre 

studiefinansiella förutsättningar så att fler yrkesverksamma lärare kan läsa behörighetsgivande 

kurser på arbetstid. All högre utbildning i Sverige ska motverka diskriminering och främja 

mångfald och jämställdhet och det är inte minst viktigt inom lärarutbildningen. Lärarförbundet 

har här en pådrivande roll tillsammans med Lärarförbundet Student.  

Lärarutbildningarna bör få högre ersättning för att åtgärda de brister vi ser idag. 

Internationaliseringen måste bli bättre och den lärarledda tiden måste öka. Forskarutbildning 

för lärarutbildare behöver byggas ut, den högskolepedagogiska kompetensen behöver stärkas 

och lärarutbildningarna behöver bredda deltagandet. 

Lärarförbundet anser att professionen ska ha ett tydligt ansvar i lärarutbildningen, i såväl de 

verksamhetsförlagda som de lärosätesförlagda delarna, liksom genom mentorskap under 

nyblivna lärares introduktion för att på så vis bidra till återväxten i yrket. Professionen behöver 
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få ansvar för och stort inflytande över sin egen utveckling med goda förutsättningar till 

kompetensutveckling, specialisering, fördjupning och forskning.  

Den gemensamma forsknings- och kunskapsbasen ligger till grund för professionens 

ställningstaganden, den kontinuerliga utvecklingen av yrket och yrkesspråket. Kunskapsbasen 

bygger på forskning, särskilt praktiknära och ämnesdidaktisk forskning, men även på beprövad 

erfarenhet och yrkesetik. Många lärare behöver bidra till den praktiknära forskningen och 

samverka för att dela beprövad erfarenhet. Den utbildningsvetenskapliga forskningen har en 

särställning men även andra forskningsområden bidrar till kunskapsbasen, ofta genom 

tvärvetenskaplig samverkan.  

Förbundsstyrelsen anser att professionsprogrammet ska vara det som ger struktur åt lärares och 

skolledares professionella utveckling och skolutveckling. Programmet ska stärka 

undervisningen och ge positiva effekter på elevernas kunskapsutveckling och resultat. Lärare 

ska genom professionsprogrammet med lätthet kunna överblicka de utvecklings- och 

karriärmöjligheter som står att finna inom professionen.  

Basen för programmet är ett system för kompetensutveckling genom hela karriären – från 

lärarexamen via introduktions- och mentorsprogram till en fortsatt kontinuerlig, systematisk 

och behovsstyrd kompetensutveckling. Systemet ska vara transparent, likvärdigt och relevant 

och synliggöra lärares och skolledares möjligheter till kompetensutveckling, så att man i förväg 

har förutsättningar att planera sin professionella utveckling och sin karriärbana. 

Professionsprogrammet måste ha hög legitimitet. Lärare och skolledare ska var med och 

utforma systemet tillsammans med övriga parter och kontinuerligt genomföra justeringar.  

För att värna läraryrkets professionella status ställer sig Lärarförbundet tveksamt till en ”Lex-

Sara” för skolan. Det är oerhört viktigt att brister i skolan uppmärksammas och åtgärdas, men 

en anmälningsskyldighet skulle medföra en ökad dokumentationsskyldighet och riskerar också 

att undergräva lärares yrkesetiska uppdrag. Det har blivit allt vanligare att föräldrar hotar med 

att anmäla till Skolinspektionen för att få sin vilja igenom när det gäller deras barn. 

Anmälningar till Skolinspektion trefaldigades mellan 2009 och 2016 utan att förutsättningarna 

förbättrades. Lärarförbundet driver därför frågan om att anmälningar i första hand ska hanteras 

av huvudmannen.  På så sätt kan kommunikationsvägarna kortas, administrationen minska och, 

när så behövs, åtgärder och resurser sättas in snabbare. Lärarförbundet driver också tydligt att 

huvudmannens ansvar för att förvissa sig om att skolan har de resurser som behövs för att alla 

elever ska få de insatser som krävs, behöver skrivas in i skollagen.  

Idag är det särskilt stor brist på modersmålslärare. Lärarförbundet anser därför att det ska 

erbjudas lärarutbildningar i alla större språk och finnas enkla vägar för att tillgodoräkna sig 

utländska språkstudier. Det är en förutsättning för att modersmålslärare på sikt ska kunna 

omfattas av lärarlegitimationskravet på samma sätt som andra lärarkategorier gör.  

Regeringen har aviserat en ändring i behörighetsförordningen som innebär att endast den som 

har lärarlegitimation med behörighet för fritidshemmet ska få ansvara för undervisningen på 

fritidshemmet. Lärarförbundet välkomnar denna förändring som kommit till stånd tack vare 

många års påtryckningar från förbundet och från verksamma fritidspedagoger/lärare i 

fritidshem.  

Lärarförbundet driver att kulturskolan måste erkännas och ses som en väsentlig och integrerad 

del av utbildningssystemet i allmänhet och skolväsendet i synnerhet. En viktig villkorsfråga är 
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att statliga satsningar på karriärvägar, lön etc. även ska komma kulturskolan till del. På längre 

sikt behöver även lärarna inom musik- och kulturskolan omfattas av legitimationskrav. 

Kulturskolans verksamhet innefattar dock många smala ämnen och kurser som inte erbjuds 

inom ramen för den nuvarande lärarutbildningen, vilket gör att detta behöver utredas noggrant 

för att skapa förutsättningar för ett legitimationskrav. Det är därför positivt att regeringen satsar 

på att utbilda och vidareutbilda lärare i kulturskolan, inom ramen för Kulturskoleklivet.  

Motionerna 4 (att-sats 1 och 2), 30, 39, 87, 112 (att-sats 1 och 3), 113 (att-sats 1), 189, 220, 49 

(att-sats 2 och 3), 50 (att-sats 2 och 3), 51 (att-sats 2 och 3), 52 (att-sats 2 och 3), 53 (att-sats 2 

och 3), 60 (att-sats 2 och 3), 63 (att-sats 2 och 3), 71 (att-sats 2 och 3), 79 (att-sats 2 och 3), 95, 

128, 235, 241 och 259 (att-sats 2 och 3) är besvarade. 

 

Motion 4, Likvärdig kompetensutveckling för alla yrkeskategorier i grundskolan 

av Göteborg 

Vi ser idag att det kan skilja sig åt, både ekonomiskt och tidsmässigt, mellan olika skolor när det 

gäller kompetensutveckling och fortbildning. Det bör finnas likvärdiga förutsättningar för alla 

lärare. Vi anser att lärare sällan får vara delaktiga i beslutsprocessen kring vilka behov av 

kompetensutveckling som finns på skolan. Därför vill vi att det ska finnas en tydlig demokratisk 

process kring detta. 

Jag/vi yrkar 

[not: att-sats 3 besvaras under Avtal] 

• Att lärarförbundet ska arbeta för att det ska finnas en likvärdig ekonomiska 
förutsättningar på alla skolor för kompetensutveckling. 

• Att lärarförbundet arbetar för att lärare ska få vara delaktiga i valet av 
kompetensutveckling. 

• Att Lärarförbundet lyfter frågan med SKL och andra avtalsparter samt arbetar för 
centrala avtal kring fortbildning och kompetensutveckling. 

 

 

Motion 30, Stärk betydelsen av forskning och beprövad erfarenhet. 

Enskild motion 
av Fredrik Lundin 

Ängelholm 

Pedagogiken i svensk skola måste utgå från den moderna forskningen om inlärning. Dels för att 

bemöta postmoderna synsätt, dels för att skapa motvikt till idépolitiska strömningar som har 

negativ och skadlig effekt på skolans pedagogik, och slutligen för att motverka 

pseudovetenskapliga influenser inom skolan.   

Lärarförbundet och dess medlemmar ska vara ett föredöme vad det gäller att lyfta fram 

forskningen inom t.ex. kognitiv neurovetenskap och neuropsykologi, inlärning, minne och 

uppmärksamhet. Lärarförbundets aktiva roll ska därför vara: 

Jag/vi yrkar 

• Att verka för att lyfta fram pedagogiska metoder som har tydligt forskningsstöd i 
neurovetenskap och neuropsykologi. 
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• Att anpassa läroplanen bättre efter den moderna forskningen om inlärning, minne och 
uppmärksamhet. 

• Att motverka postmoderna synsätt inom skolans värld.  

• Att motverka idépolitiska strömningar som har negativ och skadlig effekt på skolans 
pedagogik 

• Att motverka pseudovetenskapliga influenser inom skolans pedagogik 

 

 

Motion 39, Återinför modersmålslärarutbildning på högskolenivå 

av Helsingborg 

Att förbättra utbildningsmöjligheterna för modersmålslärare är avgörande för att skapa en 

jämlik yrkesstatus och för att Lärarförbundet ska kunna tillgodose alla medlemmars intresse 

och kompetens. 

För att bevara det demokratiska samhället och dess humanistiska värderingar, där alla ska ha 

tillgång till likvärdig utbildning, behöver vi modersmålslärare som en del i 

skolintegrationsarbetet. Kombinationen modersmål och andra ämneskunskaper är viktig för att 

modersmålsläraren ska kunna fungera även i studiehandledning. 

Utdrag ur Pedagogisk Magasinet (Lärarförbundets tidskrift) 2012-09-18 – artikeln ”Stärk 

modersmålets ställning” av Philip Simonsson, lärarstudent vid Göteborgs universitet: 

"Skolverkets rapport Tillsyn och kvalitetsgranskning visar att modersmålsundervisningen 

sällan är individualiserad. Genom en kombinerad utbildning inom modersmål, pedagogik och 

didaktik kan kvaliteten på undervisningen höjas, och därmed också statusen. Ämneslärare har 

påtalat att modersmålslärare som även är studiehandledare brister i sina ämneskunskaper. En 

framtida modersmålslärarutbildning bör därför breddas med generella ämneskunskaper. Det 

skulle ge eleverna tillgång till en än mer kvalificerad studiehandledning. En välutbildad 

modersmålslärare vet hur undervisningen kan struktureras för att gynna sina elever. Genom att 

modersmålsläraren i högre grad deltar vid diagnostisering av deras kunskaper och förmågor i 

andra ämnen, ges en mer rättvis bild av elevens kunskaper. 

Höj statusen för den språkliga mångfalden i det svenska samhället och ge eleverna de bästa 

förutsättningarna till att utvecklas i sin fulla rätt: reformera modersmålslärarutbildningen, öka 

tillgängligheten och kvalitén -på modersmålsundervisningen och studiehandledningen. Om vi 

inte agerar i dag så riskerar vi att minska Sveriges konkurrenskraft på den globala marknaden 

och cementera ett nytt klassamhälle." 

Jag/vi yrkar 

• att Lärarförbundet ska verka för att återinföra modersmålslärarutbildning, oavsett 
språk, på högskolenivå 

• att Lärarförbundet ska verka för att lämpliga studieorter kan vara Malmö och 
Helsingborg 

• att Lärarförbundet ska verka för möjlighet att studera även på distans och i olika 
studietakt  
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Motion 49, Dags att satsa på lärare inom musik- och kulturskola 

av Lerum 

Eslöv 

Trelleborg 

Kalmar 

Eskilstuna 

Alingsås 

Kungälv 

Vi gratulerar våra fackliga företrädare inom förbundet till deras framgångsrika arbete med att 

lyfta landets lärarlöner. Vi ser nu att musik- och kulturskollärare inte följt med i den 

löneutvecklingen. Vi ser exempel på löneskillnader på upp till 8000 kr/mån för samma arbete 

på samma skola. Löneskillnaden beror på om läraren är anställd på Kulturskolan eller på den 

aktuella skolan. Det är rent oetiska skillnader. 

Vi anser att det nu är hög tid att Lärarförbundet tar våra frågor på allvar. 

Vi är många som arbetar inom Sveriges musik- och kulturskolor och våra frågor behöver bli 

betydligt mer synliga inom Lärarförbundet. Detta gäller interna verktyg som exempelvis 

styrelsestöd och ombudsutbildningar samt externt i vår politiks utrymme i media. 

Lärarförbundets politiska dokument ”En attraktiv och modern musik- och kulturskola för alla” 

beskriver vår verksamhet på ett bra sätt och stakar ut en tydlig riktning framåt utifrån 

medlemmarnas behov. Nu är det dags att gå från ord till handling! 

Jag/vi yrkar 

[not: att-sats 1 besvaras under Lön och anställningsvillkor] 

• Att Lärarförbundet omedelbart påbörjar ett strategiskt arbete för att kulturskollärare 
ska ligga i lönenivå motsvarande lärare på samma utbildningsnivå. 

• Att lärare inom musik- och kulturskola har en självklar plats och utrymme i 
Lärarförbundets arbete internt och externt. 

• Att Lärarförbundet tillsätter en utredning för en utformning av 
kulturskollärarlegitimation. 

 

 

Motion 50, Dags att satsa på lärare inom musik- och kulturskola 

av Kungsbacka 

Västervik 

Vi gratulerar våra fackliga företrädare inom förbundet till deras framgångsrika arbete med att 

lyfta landets lärarlöner. Vi ser nu att musik- och kulturskollärare inte följt med i den 

löneutvecklingen. Vi ser exempel på löneskillnader på upp till 8000 kr/mån där lärare arbetar 

på samma skola men där några är anställda av skolan och andra av kulturskolan och som utför 

samma arbete. Det är rent oetiska skillnader. 

Vi anser att det nu är tid att Lärarförbundet tar upp våra frågor på allvar. 
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Vi är många som arbetar inom Sveriges musik- och kulturskolor och behöver bli betydligt mer 

synliga inom Lärarförbundet. Detta gäller interna verktyg som exempelvis styrelsestöd och 

ombudsutbildningar samt externt i vår politiks utrymme i media. 

Lärarförbundets politiska dokument ”En attraktiv och modern musik- och kulturskola för alla” 

beskriver vår verksamhet på ett bra sätt och stakar ut en tydlig riktning framåt utifrån 

medlemmarnas behov. Nu är det dags att gå från ord till handling! 

Jag/vi yrkar 

[not: att-sats 1 besvaras under Lön och anställningsvillkor] 

• att Lärarförbundet omedelbart påbörjar ett strategiskt arbete för att kulturskollärare 
ska ligga i lönenivå motsvarande lärare på samma utbildningsnivå. 

• att lärare inom musik- och kulturskola har en självklar plats och utrymme i 
Lärarförbundets arbete internt och externt. 

• att Lärarförbundet tillsätter en utredning för en utformning av 
kulturskollärarlegitimation 

 

 

Motion 51, Dags att satsa på lärare inom musik- och kulturskola 

Enskild motion 
av Fredrik Olsson 

Dags att satsa på lärare inom musik- och kulturskola 

Vi gratulerar våra fackliga företrädare inom förbundet till deras framgångsrika arbete med att 

lyfta landets lärarlöner. Vi ser nu att musik- och kulturskollärare inte följt med i den 

löneutvecklingen. Vi ser exempel på löneskillnader på upp till 8000 kr/mån där lärare arbetar 

på samma skola men där några är anställda av skolan och andra av Kulturskolan och som utför 

samma arbete. Det är rent oetiska skillnader. 

Vi anser att det nu är tid att Lärarförbundet tar upp våra frågor på allvar. 

Vi är många som arbetar inom Sveriges musik- och kulturskolor och behöver bli betydligt mer 

synliga inom Lärarförbundet. Detta gäller interna verktyg som exempelvis styrelsestöd och 

ombudsutbildningar samt externt i vår politiks utrymme i media. 

Lärarförbundets politiska dokument ”En attraktiv och modern musik- och kulturskola för alla” 

beskriver vår verksamhet på ett bra sätt och stakar ut en tydlig riktning framåt utifrån 

medlemmarnas behov. Nu är det dags att gå från ord till handling! 

Jag/vi yrkar 

[not: att-sats 1 besvaras under Lön och anställningsvillkor] 

• att Lärarförbundet omedelbart påbörjar ett strategiskt arbete för att kulturskollärare 
ska ligga i lönenivå motsvarande lärare på samma utbildningsnivå. 

• att lärare inom musik- och kulturskola har en självklar plats och utrymme i 
Lärarförbundets arbete internt och externt. 

• att Lärarförbundet tillsätter en utredning för en utformning av 
kulturskollärarlegitimation 
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Motion 52, Dags att satsa på lärare inom musik- och kulturskola 

Enskild motion 
av Göran Premberg 

Vi gratulerar våra fackliga företrädare inom förbundet till deras framgångsrika arbete med att 

lyfta landets lärarlöner. Vi ser nu att musik- och kulturskollärare inte följt med i den 

löneutvecklingen. Vi ser exempel på löneskillnader på upp till 8000 kr/mån där lärare arbetar 

på samma skola men där några är anställda av skolan och andra av Kulturskolan och som utför 

samma arbete. Det är rent oetiska skillnader. 

Vi anser att det nu är tid att Lärarförbundet tar upp våra frågor på allvar. 

Vi är många som arbetar inom Sveriges musik- och kulturskolor och behöver bli betydligt mer 

synliga inom Lärarförbundet. Detta gäller interna verktyg som exempelvis styrelsestöd och 

ombudsutbildningar samt externt i vår politiks utrymme i media. 

Lärarförbundets politiska dokument ”En attraktiv och modern musik- och kulturskola för alla” 

beskriver vår verksamhet på ett bra sätt och stakar ut en tydlig riktning framåt utifrån 

medlemmarnas behov. Nu är det dags att gå från ord till handling! 

Jag/vi yrkar 

[not: att-sats 1 besvaras under Lön och anställningsvillkor] 

• att Lärarförbundet omedelbart påbörjar ett strategiskt arbete för att kulturskollärare 
ska ligga i lönenivå motsvarande lärare på samma utbildningsnivå. 

• att lärare inom musik- och kulturskola har en självklar plats och utrymme i 
Lärarförbundets arbete internt och externt. 

• att Lärarförbundet tillsätter en utredning för en utformning av 
kulturskollärarlegitimation 

 

 

Motion 53, Dags att satsa på lärare inom musik- och kulturskola 

Enskild motion 
av Kamyar Amin 

Vi gratulerar våra fackliga företrädare inom förbundet till deras framgångsrika arbete med att 

lyfta landets lärarlöner. Vi ser nu att musik- och kulturskollärare inte följt med i den 

löneutvecklingen. Vi ser exempel på löneskillnader på upp till 8000 kr/mån där lärare arbetar 

på samma skola men där några är anställda av skolan och andra av Kulturskolan och som utför 

samma arbete. Det är rent oetiska skillnader. 

Vi anser att det nu är tid att Lärarförbundet tar upp våra frågor på allvar.  

Vi är många som arbetar inom Sveriges musik- och kulturskolor och behöver bli betydligt mer 

synliga inom Lärarförbundet. Detta gäller interna verktyg som exempelvis styrelsestöd och 

ombudsutbildningar samt externt i vår politiks utrymme i media. 

Lärarförbundets politiska dokument ”En attraktiv och modern musik- och kulturskola för alla” 

beskriver vår verksamhet på ett bra sätt och stakar ut en tydlig riktning framåt utifrån 

medlemmarnas behov. Nu är det dags att gå från ord till handling!  
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Jag/vi yrkar 

[not: att-sats 1 besvaras under Lön och anställningsvillkor] 

• att Lärarförbundet omedelbart påbörjar ett strategiskt arbete för att kulturskollärare 
ska ligga i lönenivå motsvarande lärare på samma utbildningsnivå. 

• att lärare inom musik- och kulturskola har en självklar plats och utrymme i 
Lärarförbundets arbete internt och externt. 

• att Lärarförbundet tillsätter en utredning för en utformning av 
kulturskollärarlegitimation 

 

 

Motion 60, Dags att satsa på lärare inom musik- och kulturskola 

Enskild motion 
av Fredrik Forsman 

Vi gratulerar våra fackliga företrädare inom förbundet till deras framgångsrika arbete med att 

lyfta landets lärarlöner. Vi ser nu att musik- och kulturskollärare inte följt med i den 

löneutvecklingen. Vi ser exempel på löneskillnader på upp till 8000 kr/mån där lärare arbetar 

på samma skola men där några är anställda av skolan och andra av Kulturskolan och som utför 

samma arbete. Det är rent oetiska skillnader. 

Vi anser att det nu är tid att Lärarförbundet tar upp våra frågor på allvar. Vi är många som 

arbetar inom Sveriges musik- och kulturskolor och behöver bli betydligt mer synliga inom 

Lärarförbundet. Detta gäller interna verktyg som exempelvis styrelsestöd och 

ombudsutbildningar samt externt i vår politiks utrymme i media. Lärarförbundets politiska 

dokument ”En attraktiv och modern musik- och kulturskola för alla” beskriver vår verksamhet 

på ett bra sätt och stakar ut en tydlig riktning framåt utifrån medlemmarnas behov. Nu är det 

dags att gå från ord till handling! 

Jag/vi yrkar 

[not: att-sats 1 besvaras under Lön och anställningsvillkor] 

• att Lärarförbundet omedelbart påbörjar ett strategiskt arbete för att kulturskollärare 
ska ligga i lönenivå motsvarande lärare på samma utbildningsnivå. 

• att lärare inom musik- och kulturskola har en självklar plats och utrymme i 
Lärarförbundets arbete internt och externt. 

• att Lärarförbundet tillsätter en utredning för en utformning av 
kulturskollärarlegitimation.  

 

 

Motion 63, Dags att satsa på lärare inom musik- och kulturskola 

Enskild motion 
av Viktoria Jonsson 

Vi gratulerar våra fackliga företrädare inom förbundet till deras framgångsrika arbete med att 

lyfta landets lärarlöner. Vi ser nu att musik- och kulturskollärare inte följt med i den 

löneutvecklingen. Vi ser exempel på löneskillnader på upp till 8000 kr/mån där lärare arbetar 

på samma skola men där några är anställda av skolan och andra av Kulturskolan och som utför 

samma arbete. Det är rent oetiska skillnader. 

Vi anser att det nu är tid att Lärarförbundet tar upp våra frågor på allvar. 
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Vi är många som arbetar inom Sveriges musik- och kulturskolor och behöver bli betydligt mer 

synliga inom Lärarförbundet. Detta gäller interna verktyg som exempelvis styrelsestöd och 

ombudsutbildningar samt externt i vår politiks utrymme i media. 

Lärarförbundets politiska dokument ”En attraktiv och modern musik- och kulturskola för alla” 

beskriver vår verksamhet på ett bra sätt och stakar ut en tydlig riktning framåt utifrån 

medlemmarnas behov. Nu är det dags att gå från ord till handling! 

Vi vill att Lärarförbundet verkar för: 

Jag/vi yrkar 

[not: att-sats 1 besvaras under Lön och anställningsvillkor] 

• att Lärarförbundet omedelbart påbörjar ett strategiskt arbete för att kulturskollärare 
ska ligga i lönenivå motsvarande lärare på samma utbildningsnivå. 

• att lärare inom musik- och kulturskola har en självklar plats och utrymme i 
Lärarförbundets arbete internt och externt. 

• att Lärarförbundet tillsätter en utredning för en utformning av 
kulturskollärarlegitimation 

 

 

Motion 71, Dags att satsa på lärare inom Musik- och Kulturskola 

av Göteborg 

Vi gratulerar våra fackliga företrädare inom förbundet till deras framgångsrika arbete med att 

lyfta landets lärarlöner. Vi ser nu att musik- och kulturskollärare inte följt med i den 

löneutvecklingen. Vi ser exempel på löneskillnader på upp till 8000 kr/mån där lärare arbetar 

på samma skola men där några är anställda av skolan och andra av Kulturskolan och som utför 

samma arbete. Det är rent oetiska skillnader. 

Vi anser att det nu är tid att Lärarförbundet tar upp våra frågor på allvar. Vi är många som 

arbetar inom Sveriges musik- och kulturskolor och behöver bli   betydligt mer synliga inom 

Lärarförbundet. Detta gäller interna verktyg som   exempelvis styrelsestöd och 

ombudsutbildningar samt externt i vår politiks utrymme i media. 

Lärarförbundets politiska dokument ”En attraktiv och modern musik- och kulturskola för alla” 

beskriver vår verksamhet på ett bra sätt och stakar ut en tydlig riktning framåt utifrån 

medlemmarnas behov. Nu är det dags att gå från ord till handling! 

Jag/vi yrkar 

[not: att-sats 1 besvaras under Lön och anställningsvillkor] 

• att Lärarförbundet omedelbart påbörjar ett strategiskt arbete för att kulturskollärare 
ska ligga i lönenivå motsvarande lärare på samma utbildningsnivå. 

• att lärare inom musik- och kulturskola har en självklar plats och utrymme i 
Lärarförbundets arbete internt och externt. 

• att Lärarförbundet tillsätter en utredning för en utformning av 
kulturskollärarlegitimation  
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Motion 79, Dags att satsa på lärare inom musik- och kultursidan 

Enskild motion 
av Carolina Bäckvall Hugoh 

Vi gratulerar våra fackliga företrädare inom förbundet till deras framgångsrika arbete med att 

lyfta landets lärarlöner. Vi ser nu att musik- och kulturskollärare inte följt med i den 

löneutvecklingen. Vi ser exempel på löneskillnader på upp till 8000 kr/mån där lärare arbetar 

på samma skola men där några är anställda av skolan och andra av Kulturskolan och som utför 

samma arbete. Det är rent oetiska skillnader. 

Vi anser att det nu är tid att Lärarförbundet tar upp våra frågor på allvar. Vi är många som 

arbetar inom Sveriges musik- och kulturskolor och behöver bli   betydligt mer synliga inom 

Lärarförbundet. Detta gäller interna verktyg som   exempelvis styrelsestöd och 

ombudsutbildningar samt externt i vår politiks   utrymme i media. Lärarförbundets politiska 

dokument ”En attraktiv och modern musik- och kulturskola för alla” beskriver vår verksamhet 

på ett bra sätt och stakar ut en tydlig riktning framåt utifrån medlemmarnas behov. Nu är det 

dags att gå från ord till handling! 

Jag/vi yrkar 

[not: att-sats 1 besvaras under Lön och anställningsvillkor] 

• Lärarförbundet omedelbart påbörjar ett strategiskt arbete för att kulturskollärare ska 
ligga i lönenivå motsvarande lärare på samma utbildningsnivå. 

• lärare inom musik- och kulturskola har en självklar plats och utrymme i 
Lärarförbundets arbete internt och externt. 

• Lärarförbundet tillsätter en utredning för en utformning av kulturskollärarlegitimation  

 

 

Motion 87, Legitimation för lärare i modersmål 

Enskild motion 
av Roberto Gonzalez Cabezas 

Lärarförbundets vilja är bland annat: 

 -Att det tas fram en plan för hur modersmålslärare på sikt ska omfattas av 

legitimationskravet. 

.-Att det utformas lärarutbildningar i alla större språk och enkla vägar för att tillgodoräkna 

sig utländska språkstudier. 

-Att modersmålsutbildningarna ska bli fler och att det ska bli lättare att komplettera 

utländska studier 

Underteckande lärare i modersmål undrar vad som har hänt med dessa intentioner. I vår 

kommun ligger vi längst ner i lönestatistiken vilket kan bero på att kraven för att arbeta som 

modersmålslärare är låga. 

Katia Losanno och Roberto González Cabezas 
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Jag/vi yrkar 

• att Lärarförbundets styrelse dokumenterar alla de insatser som görs för att 
ovannämnda intentioner ska realiseras. 

• att styrelsen verkställer en plan och en tid för dess upprättande. 

 

 

Motion 95, Genom att införa legitimationskrav för skolledare, kvalitetssäkrare vi 
våra skolor och vår gemensamma profession  

av Helsingborg 

Ängelholm 

Bakgrund 

Kravet på legitimation för lärare infördes i skollagen 2011. Målet med legitimationen är att öka 

kvaliteten i svenska skolan, höja statusen på yrket och tydliggöra vad en lärare är behörig att 

undervisa i.  VI vill införa legitimation för skolledarna också! 

Förändringar till följd av detta: 

- Ökad kvalitet i svenska skolan 

- Ökad jämlikhet i skolan 

- Tydligare arbetsbeskrivning 

- Effektiv skolutveckling 

- Högre status 

Jag/vi yrkar 

• att lärarförbundet centralt verkar för legitimation för skolledare 

 

 

Motion 112, Fritidspedagoger/lärare i fritidshems arbetsvillkor 

Enskild motion 
av Anette Pamenter 

Under många år har fritidspedagogers arbets- och yrkesvillkor stadigt försämrats. Vi ser att 

många fritidspedagoger väljer att undervisa i ett eller flera skolämnen vilket gör att färre med 

utbildning finns kvar på fritidshemmet. 

Vi  tror att det handlar om status, möjlighet till förbättrade villkor, högre löner och ökade 

karriärsmöjligheter. 

Jag/vi yrkar 

[not: att-sats 2 besvaras under Avtal] 

• att Lärarförbundet arbetar vidare med legitimationsfrågan i fritidspedagogik. 

• att Lärarförbundet arbetar för att det skrivs in om reglerad planeringstid i vårt avtal. 

• att Lärarförbundet arbetar för att fritidspedager ska ingå i de satsningar som görs i 
grundskolan. 
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Motion 113, Fritidspedagoger/lärare i fritidshem arbetsvillkor 

av Karlstad 

Trollhättan 

Öckerö 

Under många år har fritidspedagogers arbets- och yrkesvillkor stadigt försämrats. 

Vi ser att många fritidspedagoger väljer att undervisa i ett eller flera skolämnen vilket gör att 

färre med utbildning finns kvar på fritidshemmet. 

Vi tror att det handlar om status, möjlighet till förbättrade villkor, högre löner och ökade 

karriärmöjligheter. 

Jag/vi yrkar 

[not: att-sats 2 besvaras under Lärares förutsättningar och att-sats 3 besvaras under Kvalité i 
skolan] 

• att Lärarförbundet arbetar vidare med legitimationsfrågan i fritidspedagogik. 

• att Lärarförbundet arbetar för att det skrivs in om reglerad planeringstid i vårt avtal. 

• att Lärarförbundet arbetar för att fritidspedagoger ska ingå i de satsningar som görs i 
grundskolan. 

 

 

Motion 128, Motion Lex-Lotta, ett kvalitetssäkringssystem för att kunna påtala 
brister utan att utsättas för repressalier (Lotta efter den styrelseledamot som 
kom med förslaget till vår lokalavdelning) 

av Kävlinge 

Upplands-Bro 

Vellinge 

Kungsbacka 

Gotland 

Helsingborg 

Landskrona 

Trelleborg 

Bromölla 

Kalmar 

Eslöv 

Svedala 

Skellefteå 

Åstorp 

Bakgrund 

Alla Sveriges lärare från förskola till gymnasium och vuxenutbildning vet vad deras elever 

behöver. Vi påtalar detta. Men verksamheten på våra enheter, såväl privata som kommunala, 

styrs av ekonomiska ramar och begränsade resurser. Dessa tar ingen hänsyn till vilka behov 

eleverna har. Detta har blivit ett större och mer påtagligt problem. Det har också lett till att 
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enskilda lärare och rektorer på enheter som slår larm, om att elever inte får det stöd de enligt 

Skollagen 1 § 3 kapitlet har rätt till, blivit utpekade som ansvariga för att det är så.  

Vi som jobbar inom samtliga skolformer från förskola till gymnasium och vuxenutbildning 

behöver ett lex-system för att kunna påtala brister. Utan att vi själva eller vår närmaste chef får 

klä skott för att, när de inte har tillräckliga förutsättningar för att stötta elever, och påtalar detta, 

är det vi som brister i sin yrkesutövning och inte är tillräckligt professionella, kunniga, 

kompetensutvecklande mm.   

Vi behöver ett kvalitetssäkringssystem för förskole-/skolhuvudmän med syfte att efterleva 

Skollagen, med anmälningsplikt till Skolinspektionen.  

Händelser som medfört eller kunde medfört allvarliga brister i elevers/barns utveckling mot 

målen/omsorgen enligt Skollagen ska anmälas. Detta för att få en stärkt trygghet och kvalitet 

inom samtliga skolformer. Jämför med befintliga lex-Sara- och lex-Maria-system. 

Jag/vi yrkar 

• att förbundsstyrelsen får i uppdrag att verka för att det tas fram ett nationellt 
kvalitetssäkringssystem av lex-typ för samtliga skolformer.  

 

 

Motion 189, Obligatorisk hbtq-kurs i lärarutbildningarna 

av Örebro 

Stockholm 

Det övergripande målet med att förbättra samhället för hbtq-personer bör vara en ständig 

process i samhället, då attitydförändringar tar lång tid. Skolan har en nyckelroll, om barn och 

ungdom får adekvat utbildning om hbtq-frågor under sin tid i skolan, så för de med sig kunskap 

till samhället. På lång sikt skulle alla medborgare ha bra kunskap om hbtq-frågor och vi skulle 

kunna få förbättring av attityder och normer för hbtq-personer. Personer som idag inte passar 

in i heteronormen skulle få finnas i en av samhällets normer och få en förbättrad hälsa. 

I flera vetenskapliga rapporter framkommer det att de flesta hbtq-personer har god hälsa, men 

att hbtq-gruppen generellt har betydligt sämre psykisk hälsa än övriga. "En statistiskt 

säkerställd större andel i gruppen unga homo- och bisexuella samt i gruppen unga som är 

osäkra på sin sexuella läggning har försökt ta sitt liv än unga heterosexuella. Det är 17% av de 

unga männen som är osäkra på sin sexuella läggning och 11% av de unga homo- eller 

bisexuella männen som rapporterar att de någon gång försökt ta sitt liv. Detta kan jämföras 

med 3% av de unga heterosexuella männen. Bland de unga kvinnorna har så många som var 

fjärde homo- eller bisexuell kvinna och var femte kvinna som är osäker på sin sexuella 

läggning försökt ta sitt eget liv. För unga heterosexuella kvinnor var motsvarande siffra 8%." 

(ref. HON HEN HAN, sid 38, Ungsdomsstyrelsens skrifter, 2010:2) 

Utbildning i hbtq-frågor till yrkesgrupper som utbildar eller arbetar med människor i olika 

situationer vore en god början. Att utbilda allla redan yrkesverksamma inom området är inte 

genomförbart. Det är därför av största vikt att samtliga som genomgår utbildning för att på olika 

nivåer arbeta med människor, erhåller grundläggande utbildning i hbtq-frågor inom sitt 

utbildningsprogram. I dag saknas sådana grundläggande utbildningsinsatser i de flesta 

yrkesutbildningar till t. ex lärare, socionom, psykolog, jurist, läkare, sjuksköterska samt övriga 

vårdutbildade. Det är av största vikt att blivande lärare erhåller goda kunskaper i 
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hbtq-frågor under sin utbildning till lärare, så de kan känna sig trygga och ha bra 

kompetens för sitt arbete med barn och unga inom området hbtq-frågor. Alla 

lärare ska känna sig trygga i undervisningen om sex och samlevnad inom hbtq-

området, samt ha kunskaper för att förhindra trakasserier och mobbing av hbtq-

barn och ungdomar. Trygga barn och ungdomar leder till bättre resultat i 

skolarbetet och i samhället. I dag har vi många barn och ungdomar som kommer 

från kulturer där hbtq-personer anses sjuka, sätts i fängelse eller riskerar 

dödsstraff. 

Jag/vi yrkar 

• Att Lärarförbundet verkar för att alla lärosäten med lärarutbildningsprogram inför 
adekvat, obligatorisk utbildning i hbtq-området och i mänskliga rättigheter.  

 

 

Motion 220, Lära för livet 

av Eskilstuna 

Halmstad 

Idag jobbar de flesta kommuner med någon form av 1-1-projekt inom digitaliseringens ramar. 

Datorer, smartphones och surfplattor är en del av den digitala vardagen för oss i skolan. 

Debatten om mobilförbud blossar upp titt som tätt och vi får lära oss en hel del om att fylla i 

skadeanmälningar till IT-supporten och hur man ska trixa för att kunna återansluta till det 

bristfälliga nätverket. Vad vi ska använda dessa artefakter finns det många idéer kring, lika 

många idéer som det finns lärare. Trots alla problem och krav på förbud så är detta den 

oundvikliga framtiden, så hur är vi som lärare rustade för den? 

En annan beskrivning av världen är att vi aldrig har haft tillgång till så mycket information som 

vi har idag. Idag genomgår vi en revolution vad det gäller tillgång på information, vi kan med 

lätthet ta reda på dagsaktuella siffror om jordens befolkning med olika teser om överbefolkning 

och svält. Vi kan snabbt ta reda på vilken komponent som är trasig i vår mobiltelefon och hur 

man ersätter den i en enkel guide, hur man enklast får en avokadokärna att gro eller zooma in i 

huvudleden genom Bishkek i Kirgizistan. Idag finns alla förutsättningar för att Deweys och 

Vygotskijs pedagogiska tankar ska kunna slå ut i full blom. Trots dessa förutsättningar når vi 

inte fram till målet om en likvärdig utbildning för alla våra elever. 

En annan minst lika viktig beskrivning är att segregationen i samhället tenderar att växa. Vi vet 

idag att satsningar på kompetensutveckling och framförallt bristen på densamma är en 

bidragande orsak till skolans vikande likvärdighet. Vad ska vi använda dessa ovan nämnda 

artefakter till och hur ska vi kunna säkerställa att varje elev får den utbildning de har rätt till? 

Frågan har vi ställt oss flera gånger och vissa av oss får hela tiden försöka hitta ansträngda vägar 

in i undervisningen. Implementeringen ser så olika ut beroende på arbetsgivare, kommun, 

skola, arbetslag… 

Digitaliseringen av skolan är kanske det tydligaste exemplet som visar hur stort behovet är för 

att samordna och utveckla en god kompetensutveckling för samtliga lärare, oavsett stadie, 

skolform eller huvudman! Vi lärare behöver likvärdig påfyllnad och utveckling. Vi lärare 

behöver både bred kompetens och spetskompetens för att kunna värna om digitaliseringen samt 

säkerställa att det nya faktalandskapet växer fram i en demokratisk anda. 
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Jag/vi yrkar 

• att Lärarförbundet driver frågan om en nationellt säkerställd kompetensutveckling för 
samtliga lärare oavsett huvudman. 

• att kompetensutvecklingen är ständigt återkommande under hela yrkeslivet för samtliga 
lärare. 

• att kompetensutvecklingen sker utifrån professionens behov.  

 

 

Motion 235, Dags att satsa på lärare inom musik- och kulturskola 

av Halmstad 

Karlstad 

Ängelholm 

Vi är många som arbetar inom Sveriges musik- och kulturskolor och behöver bli betydligt mer 

synliga inom Lärarförbundet. Vi anser därför att det nu är tid att Lärarförbundet tar upp våra 

frågor på allvar. 

Detta gäller interna verktyg som exempelvis styrelsestöd och ombudsutbildningar samt externt i 

vår politiks utrymme i media. 

Lärarförbundets politiska dokument ”Att synliggöra och vidareutveckla musik- och 

kulturskolan” beskriver vår verksamhet på ett bra sätt och stakar ut en tydlig riktning framåt 

utifrån medlemmarnas behov. Nu är det dags att gå från ord till handling! 

Jag/vi yrkar 

• - att lärare inom musik- och kulturskola har en självklar plats och utrymme i 
Lärarförbundets arbete internt och externt. 

• - att Lärarförbundet ska verka för att statliga satsningar som gjorts inom för-, grund- 
och gymnasieskolan ska även omfatta musik- och kulturskolorna. 

• - att Lärarförbundet tillsätter en utredning för en utformning av 
kulturskollärarlegitimation 

 

 

Motion 241, Lärares kompetensutveckling 

av Göteborg 

Täby 

Samhället och skolan förändras under lärarnas hela yrkesverksamma liv. Därför behöver alla 

lärare återkommande kompetensutveckling. 

För detta behövs bra villkor. Som det är idag hoppar många lärare av sin påbörjade utbildning 

och flera söker inte till de utbildningar som finns, som till exempel Lärarlyftet, för att de vet med 

sig att de inte kan kombinera både heltidsarbete och studier. Den enskilda skolan/huvudman 

står inte för kostnaden. Tid och ekonomiska förutsättningar måste säkerställas nationellt. 

Jag/vi yrkar 

• Att alla lärare ska garanteras återkommande kompetensutveckling med betalda 
heltidsstudier.  
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Motion 259, Dags att satsa på lärare inom musik- och kulturskola 

av Härryda 

Kungälv 

Vi gratulerar våra fackliga företrädare inom förbundet till deras framgångsrika arbete med att 

lyfta landets lärarlöner. Vi ser nu att musik- och kulturskollärare inte följt med i den 

löneutvecklingen. Vi ser exempel på löneskillnader på upp till 8000 kr/mån där lärare arbetar 

på samma skola men där några är anställda av skolan och andra av Kulturskolan och som utför 

samma arbete. Det är rent oetiska skillnader. 

Vi anser att det nu är tid för att Lärarförbundet tar upp våra frågor på allvar. 

Vi är många som arbetar inom Sveriges musik- och kulturskolor och behöver bli mer synliga 

inom Lärarförbundet. Detta gäller interna verktyg som styrelsestöd och ombudsutbildningar 

samt externt i vår politiks utrymme i media. 

Lärarförbundets politiska dokument "En attraktiv och modern musik- och kulturskola för alla" 

beskriver vår verksamhet på ett bra sätt och stakar ut en tydlig riktning framåt utifrån 

medlemmarnas behov. Nu är det dags att gå från ord till handling! 

Jag/vi yrkar 

[not: att-sats 1 besvaras under Lön och anställningsvillkor] 

• att Lärarförbundet omedelbart påbörjar ett strategiskt arbete för att kulturskollärare 
ska ligga i lönenivå motsvarande lärare på samma utbildningsnivå. 

• att lärare inom musik- och kulturskola har en självklar plats och utrymme i 
Lärarförbundets arbete internt och externt. 

• att Lärarförbundet tillsätter en utredning för en utformning av 
kulturskollärarlegitimation 
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Övrigt 

Avtal 
 

Förbundsstyrelsens yttrande över motionerna 2, 3, 4 (att-sats 3), 41, 56, 72, 73, 
97, 107, 112 (att-sats 2), 152, 157, 187 (att-sats 3), 223, 288 

Många motioner till kongressen rör förbundets arbete med löner, arbetsvillkor, belastning, 

arbetstid med mera. Det är frågor som förbundet driver och där de nya förslagen till 

styrdokument pekar ut prioriteringarna och sammanhangen för den kommande 

kongressperioden. Några motioner landar i förslag om att frågorna ska drivas i centrala avtal 

gentemot SKL och övriga arbetsgivarorganisationer eller i avtalsrörelsen. Alla dessa besvaras i 

detta yttrande. 

Enligt Lärarförbundets stadgar är det avtalsdelegationen för SKL-området som för 

Lärarförbundets del har beslutanderätt över avtalet och därmed fastställer yrkande utifrån de 

strategier och vägval som bedöms framgångsrika inför en avtalsrörelse. För övriga 

avtalsområden är det förbundsstyrelsen som har motsvarande roll efter förslag från 

avtalsdelegationen för respektive avtalsområde. Denna rollfördelning mellan kongress, 

delegationer och förbundsstyrelse innebär att kongressen överlåter till delegationen att bedöma 

hur olika frågor bäst drivs inom ramen för avtal och avtalsrörelser. Kongressens roll är därmed 

att peka ut riktning, mål och ambition, inte att definiera hur frågor ska drivas i 

avtalssammanhang, det gör delegationen. 

Med det sagt om rollfördelningen mellan kongressen och avtalsdelegationerna menar 

förbundsstyrelsen att motioner som resulterar i en ambition att en fråga ska drivas i avtal och 

avtalsrörelse är besvarade.  

Även om sakfrågorna som lyfts i motionerna behandlats utförligt i andra yttranden vill 

förbundsstyrelsen ändå ta tillfället i akt och kommentera dem ur det avtalsperspektiv som de 

utgår från. Några motioner föreslår olika lösningar eller ambitioner för att i avtal säkra 

planeringstid i alla skolformer respektive införa tak för undervisningsmängd i grund- och 

gymnasieskola. En motion lyfter begreppet effektivitet som lönekriterium medan en annan tar 

upp avtalsregleringar för ännu yrkesaktiva pensionerade lärare. En tredje motion lyfter avtal om 

fortbildning och kompetensutveckling och en fjärde vikten av att alla medlemmar omfattas av 

kollektivavtal. 

Lärarförbundets arbete med lärares belastning, planeringstid och undervisningsmängd beskrivs 

utförligt i motionsyttrandet ”Lärares förutsättningar”. Strategin utgår bland annat från det 

faktum att kollektivavtal på svensk arbetsmarknad avseende arbetstid och arbetsmiljö innebär 

ett skydd, inte innehållsliga kvalitetsgaranter. Den traditionella fackliga uppfattningen har 

därmed varit att kvaliteten i verksamheten är arbetsgivarens ensak att borga för. 

Det finns därför få eller inga regleringar på svensk arbetsmarknad av minimum och maximum 

för hur olika arbetsuppgifter ska fördelas inom ramen för arbetstiden. De regler som finns är 

skyddsregler såsom arbetstidens yttre ram, rast, paus, dygnsvila och veckovila, samt 

arbetsmiljölagen och arbetsmiljöverkets föreskrifter som ålägger arbetsgivaren ansvar för de 

anställdas arbetsmiljö. Därutöver finns det för vissa yrkesgrupper begränsningar av hur länge 

arbetsuppgiften får pågå som vi inom lärarkåren inte har någon nytta av att aktualisera, såsom 

EUs regler för lastbilstrafik, där förarens dagliga körtid inte får överstiga 9 timmar mer än två 
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gånger per vecka och då 10 timmar. Inom andra transportverksamheter finns motsvarande 

begränsningar där det som förenar dem är att begränsningen syftar till att föraren inte ska 

utgöra fara för tredje man, tex genom att somna vid ratten. Att hävda olika slag av inom-

regleringar, oavsett hur relevanta vi än tycker de är för möjligheten att både skapa kvalitet och 

uthålliga förutsättningar för lärare, möts av att det är ett orimligt ingrepp i arbetsledningsrätten, 

utan motsvarighet på svensk arbetsmarknad. 

De huvudsakliga redskapen för svensk fackföreningsrörelse för att framgångsrikt angripa 

belastnings- och kvalitetsfrågor är det grundläggande arbetsmiljöarbetet samt arbetet för att 

stärka professionen som sådan. Arbetsmiljöverkets föreskrifter och förbundets insatser för att 

väcka opinion kring konsekvensen av att arbetsgivare inte tar sitt verksamhetsansvar är därmed 

väsentliga verktyg för oss. Sambandet mellan förutsättningar som stärker friskfaktorer för 

professionen och därmed kvaliteten i verksamheten behöver synliggöras. Det handlar om att 

synliggöra lärareffekten och stärka professionens röst för att i vardagen tydligare artikulera vad 

som krävs för att möta det uppdrag som utgår från skollag och läroplaner. 

Motionen om effektivitet som lönekriterium emanerar ur den debatt som bland annat Uppsala 

kommuns tillämpning av det kommunala löneavtalet föranlett. Löneavtalet är i dessa delar 

likalydande för alla SKLs motparter. Avtalet anger att lönen ska stimulera till förbättringar av 

verksamhetens effektivitet, produktivitet och kvalitet. Det ligger inte i avtalets tanke att en 

arbetsgivare ska använda endast ett av dessa tre begrepp som kriterium. De utgör en helhet för 

tanken om individuell och differentierad lön – för lärare lika väl som för andra yrkeskategorier. 

Avtalet konstaterar också att förutsättningarna för att rekrytera och behålla personal påverkar 

löne- och anställningsvillkoren. Uppsalas tillämpning av avtalet är inte vad centrala parter 

avsett. 

Frågor om lönekriterier och lönestruktur har lyfts i de flesta av Lärarförbundets yrkanden i 

avtalsrörelserna. Det har även skett på det kommunala avtalsområdet tillsammans med ett 

intensifierat arbete med tillämpningen av löneavtalet, bland annat genom partsgemensamma 

konferenser och en film om hur lokala parters arbete med lön kan utvecklas. 

Vad gäller pensionerade lärare som kvarstår eller återkommer i tjänst gäller samma 

avtalsmässiga villkor och förutsättningar som för andra lärare. Om avtalsdelegationen skulle 

överväga särskilda villkor för pensionerade lärare skulle det sannolikt vara komplicerat relativt 

diskrimineringslagstiftningen. Då en medlem överväger ett jobberbjudande är Lärarförbundets 

rekommendation alltid – oavsett medlemmens ålder – att ta del av Lärarförbundets 

lönestatistik och kontakta Lärarförbundet Kontakt eller avdelningen för rådgivning. 

Förbundsstyrelsen ser ingen anledning att, enbart baserat på det faktum att medlemmen är 

pensionär, acceptera andra villkor än för övriga lärare. 

En motion lyfter frågor om fortbildning och kompetensutveckling och vikten av att det lyfts med 

SKL och andra arbetsgivarorganisationer i ambition att teckna centrala avtal. Arbetet har hög 

prioritet inom ramen för det arbete med professionsprogram som pågår med anledning av 

skolkommissionens förslag. I 2018 års förhandlingar med SKL är dessa frågor också väl 

framlyfta av avtalsdelegationen. 

En motion lyfter vikten av att alla medlemmar känner igen sig i vår kommunikation. En att-sats 

anger att alla Lärarförbundets medlemmar ska följa avtal. Det finns två tolkningar av att-satsen 

där den ena är att alla oavsett vad de jobbar med ska beröras och ha nytta av avtalet. Det är 

preciseringar, krav och därmed ett arbete som faller inom ramen för avtalsdelegationernas 

arbete. Den andra tolkningen är att alla medlemmar ska omfattas av avtal, vilket är ett arbete 
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som rör vikten av att rekrytera medlemmar, organisera fackligt arbete och som en konsekvens 

av detta kräva att arbetsgivaren går med i ett arbetsgivarförbund och därmed omfattas av avtal. 

Den senare tolkningen uttrycks i förbundsstyrelsens förslag till verksamhetsinriktning, där 

rekrytering och organisering är i starkt fokus. 

Motionerna 2, 3, 4 (att-sats 3), 41, 56, 72, 73, 97, 107, 112 (att-sats 2), 152, 157, 187 (att-sats 3), 

223 och 288 är besvarade. 

 

Motion 2, Reglerad undervisningstid för grundskollärare. 

av Forshaga 

Arvika 

Lysekil 

Täby 

AcadeMedia 

Vellinge 

Södertälje 

Kungsbacka 

Vallentuna 

Karlstad 

Skövde 

Lomma 

Bromölla 

Kalmar 

Ängelholm 

Öckerö 

Åstorp 

Upplands Väsby 

Motion gällande begränsningar av undervisningstiden för grundskollärare. 

Många nya påbud gällande lärares arbetsuppgifter har tillkommit de senaste åren. Ökade krav 

på dokumentation både vad gäller elevers kunskaps- och sociala utveckling, betygsättning från 

åk 6, ökat antal diagnostiska tester, nationella prov samt rättning av dessa. Utökad timplan i 

matematik och idrott har också tillkommit. Även elevgrupper i många skolor är idag större och 

har ofta flera elever i behov av extra stöd både av social, språk- och kunskapskaraktär. 

Sammantaget gör det att arbetsbördan för lärarna ökat markant de senaste åren. På det lokala 

planet märker vi det med ökade sjukskrivningar, tillbudsrapporter och samtal med lärare som 

upplever en stor stress i det vardagliga arbetet. Många kommuner tampas dessutom med att 

hålla budget vilket gör att man gärna skär ned på både den pedagogiska personalen och övriga 

stödfunktioner vars uppgifter i många fall får skötas av den pedagogiska personalen utan att tid 

avsätts för det. 

Lärarförbundet Forshaga S 13 kan se en tendens att allt fler timmar i lärarnas arbetsförlagda tid 

utökas till undervisningstimmar, vilket gör att planeringstiden minskar. Konsekvensen av den 
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minskade tiden avsatt för planering samt för- och efterarbete är att kvaliteten på 

undervisningen sjunker och lärare riskerar att bli utarbetade, i värsta fall sjukskrivna. 

Jag/vi yrkar 

• att ge Lärarförbundets styrelse i uppdrag att i kommande avtalsrörelser verka för en 
reglering av lärares undervisningstid där antalet undervisningsminuter står i proportion 
till planeringstid och för- och efterarbete.  

 

 

Motion 3, Motion gällande centralt reglerad planeringstid/pedagogisk utveck-
lingstid för fritidspedagoger och förskollärare i fritidshem och förskola 1-5. 

av Forshaga 

Gagnef 

Lysekil 

Karlstad 

Hässleholm 

Kävlinge 

Avesta 

Upplands-Bro 

Älmhult 

Kungsbacka 

Vallentuna 

Åsele 

Helsingborg 

Eslöv 

Skövde 

Svedala 

Västervik 

Nya styrdokument i form av Skollag och läroplaner för fritidshem och förskolan 1-5 har kommit 

de senaste åren. I de nya styrdokumenten ställs det ökade krav på personalen i både fritidshem 

och förskola 1-5 gällande både innehåll och dokumentation. I många kommuner förekommer 

idag ingen avsatt arbetstid för planering för fritidspedagoger och förskollärare. 

För att kunna uppfylla Läroplanens mål och upprätthålla en kvalitativ verksamhet inom 

fritidshems- och förskoleverksamheten krävs att det finns tid för att planera och följa upp 

arbetet. 

Jag/vi yrkar 

• att uppdra till Lärarförbundets styrelse att i kommande avtalsrörelse verka för en 
centralt reglerad planeringstid/pedagogisk utvecklingstid på 10 timmar i varje 
heltidstjänst för fritidspedagoger och förskollärare. 
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Motion 4, Likvärdig kompetensutveckling för alla yrkeskategorier i grundskolan 

av Göteborg 

Vi ser idag att det kan skilja sig åt, både ekonomiskt och tidsmässigt, mellan olika skolor när det 

gäller kompetensutveckling och fortbildning. Det bör finnas likvärdiga förutsättningar för alla 

lärare. Vi anser att lärare sällan får vara delaktiga i beslutsprocessen kring vilka behov av 

kompetensutveckling som finns på skolan. Därför vill vi att det ska finnas en tydlig demokratisk 

process kring detta. 

Jag/vi yrkar 

[not: att-sats 1 och 2 besvaras under Professionsutveckling] 

• Att lärarförbundet ska arbeta för att det ska finnas en likvärdig ekonomiska 
förutsättningar på alla skolor för kompetensutveckling. 

• Att lärarförbundet arbetar för att lärare ska få vara delaktiga i valet av 
kompetensutveckling. 

• Att Lärarförbundet lyfter frågan med SKL och andra avtalsparter samt arbetar för 
centrala avtal kring fortbildning och kompetensutveckling. 

 

 

Motion 41, Yrkesaktiva pensionärer 

Enskild motion 
av Louise Deurell 

Lärarbristen ökar! Kommuner och fristående huvudmän "ropar" efter pensionärer med 

lärarlegitimation. Många av våra pensionerade medlemmar vill arbeta som lärare efter 

pensioneringen. Vem ska förhandla lön och villkorsfrågor för yrkesverksamma pensionärer? 

Många av våra medlemmar har inte tillräckliga kunskaper att förhandla för sina arbetsvillkor. 

Lärarförbundet bör förhandla fram kollektivavtal, med åtminstone SKL om lön och villkor för 

våra yrkesaktiva pensionerade medlemmar. 

Jag/vi yrkar 

• att Lärarförbundet centralt aktivt arbetar fram kollektivavtal med SKL om lön och 
anställningsvillkor för yrkesaktiva pensionerade lärare.  

 

 

Motion 56, Pedagogisk utvecklingstid 

av Lerum 

Tjörn 

Karlstad 

Alingsås 

Ängelholm 

Åstorp 

Sex timmars pedagogisk utvecklingstid, så kan det se ut i kommuner som har ett lokalt avtal för 

lärare i fritidshem. 

Det bör finnas en likvärdighet i detta, samma förutsättningar bör gälla alla lärare i fritidshem 

oavsett var man arbetar i landet, enbart lokala avtal fungerar inte. Det är både en kvalitets- och 

en arbetsmiljöfråga. 
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Jag/vi yrkar 

• att Lärarförbundet skall arbeta för ett centralt avtal där den pedagogiska 
utvecklingstiden för lärare i fritidshem fastställs.  

 

 

Motion 72, Pedagogisk utvecklingstid i förskoleklassen 

av Sundsvall 

För lärare verksamma i förskoleklassen är arbetsvillkoren väldigt olika. Hur stor del av 

arbetstiden som lärare undervisar i förskoleklass och arbetar i fritidsverksamheten samt hur 

mycket tid som finns att använda till planering, dokumentation, uppföljning och utveckling av 

verksamheten beslutas av varje enskild rektor. Detta gör att möjligheterna att bedriva en 

likvärdig undervisning begränsas. 

Jag/vi yrkar 

• att lärarförbundet arbetar mot ett nationellt avtal som säkerställer tid för planering, 
dokumentation, uppföljning och utveckling av verksamheten för lärare verksamma i 
förskoleklassen.  

 

 

Motion 73, Motstånd mot mer undervisning som lönekriterium 

av Kungälv 

Tjörn 

Trelleborg 

Alingsås 

Hösten 2017 införde utbildningsförvaltningen i Uppsala kommun ett nytt lönekriterium: Lärare 

som tar på sig mer undervisning belönas med högre lön. Lönekriteriet har fått mycket kritik 

men det är egentligen inte konstigt att huvudmännen tar till den här typen av knep för att pressa 

lärare att undervisa mer. Det har sin förklaring i förskolans och skolans (i fortsättningen 

”skolans”) styrning och i en mycket olycklig skrivning i avtalet mellan SKL och lärarfacken.  

Kommunernas styrning av skolan bygger på tron att skolan ständigt kan bli bättre och samtidigt 

billigare. Ett sätt att minska kostnaden för skola är att inte fullt ut kompensera 

utbildningsnämnden för årliga kostnadsökningar. Den term kommunpolitiker brukar använda 

är effektiviseringskrav, men i praktiken handlar det oftast om rena besparingar. Uppsala 

kommuns styrning av skolorna i Uppsala utgör inget undantag. 2017 var besparingskravet enligt 

budget en procent. 2018 ligger besparingskravet på 1,6 procent. För 2019 föreslås 1,1 procent 

och för 2020 föreslås 2,65 procent. Ingen enorm minskning varje år, men när åren läggs på 

varandra blir det många hundra miljoner som måste sparas in. Ett sätt att lösa det är att pressa 

lärare att undervisa mer. 

Uppsalas utbildningsnämnds uppgift att spara genom att pressa lärare att undervisa mer 

underlättas av det avtal SKL och lärarfacken undertecknat på central nivå. Det finns inte någon 

gräns för hur mycket undervisningstid en lärare får ha. Dessutom slår det centrala löneavtalet 

fast att lärares löner ska sättas individuellt, där effektivitet ska vara en av grunderna för högre 

lön. Inget hindrar alltså kommunen som arbetsgivare att använda mer undervisningstid som 

lönekriterium. 



 

   206 [211] 

 
 

 
 

   

 

Lärare och förskollärare toppar listan över sjukskrivningar på grund av stress. Stress skapas av 

obalans mellan krav och resurser. Obalans mellan krav och resurser uppstår när kraven hela 

tiden ökar medan resurserna hela tiden minskar. Då Uppsalas nya lönekriterium riskerar att öka 

obalansen mellan krav och resurser anmälde de lokala facken Uppsala kommun till 

Arbetsmiljöverket. Arbetsmiljöverkets friande dom var tyvärr väntad. Det går inte i förväg och 

på individnivå veta om de nya lönekriterierna kommer att leda till ökad ohälsa. Det märker man 

först efteråt när läraren gått i väggen och är sjukskriven. Men då är det naturligtvis för sent.  

Lita på att kommunpolitiker runt om i landet följer Uppsalas försök med intresse. I maj kommer 

utbildningsdirektören i Uppsala medverka på en konferens för skolchefer och prata om just det 

nya lönekriteriets effektiviseringsvinster. Här finns möjlighet för kommunpolitiker att spara 

pengar kortsiktigt och ett avtalsläge som hindrar de lokala facken att sätta stopp för den här 

typen av beslut. 

Detta måste naturligtvis ändras och det kan inte ändras med andra medel än att det centrala 

avtalet ändras på två viktiga punkter.  

Med anledning av ovanstående föreslår jag att 

Jag/vi yrkar 

• Att Lärarförbundets kongress slår fast att ökad undervisningstid inte är ett acceptabelt 
lönekriterium.  

• Att Lärarförbundets kongress beslutar att Lärarförbundet ska verka för att en övre gräns 
för undervisningstid införs i det centrala avtalet mellan SKL och lärarförbunden.  

• Att Lärarförbundets kongress beslutar att Lärarförbundet ska verka för att effektivitet 
tas bort som lönekriterium i det centrala avtalet mellan SKL och lärarförbunden.  

 

 

Motion 97, Avtal för lärare i förskoleklasser 

av Lomma 

Vi anser att lärare i förskoleklasser ska ha rätt förutsättningar att kunna utföra sitt uppdrag. 

Många lärare i förskoleklass jobbar både på fritidshem och som ansvariga för förskoleklasserna. 

Det ska ges möjlighet till planering, reflektera och utvärdering av verksamheterna på 

arbetstiden.  Dessutom behöver lärare i förskoleklasserna garanterad fortbildningstid. Man 

behöver uppstartstid för varje ny klass eftersom man får nya elever varje år. Det tar tid att 

avsluta och starta upp verksamheter varje år. Detta blir svårt att få tid till detta när man också är 

ansvarig för fritidshem.  

Vi anser att man ska ha 10 timmars PRU-tid för alla lärare i förskoleklasserna som arbetar 

heltid. 

Vi anser att man ska ha en garanterad fortbildningstid på minst 60 timmar på ett år. 

Jag/vi yrkar 

• Att Lärarförbundets styrelse tar fram ett avtal för lärare i förskoleklass där man 
garanterar en PRU-tid på 10 timmar per vecka. 

• Att Lärarförbundets styrelse tar fram en avtal för lärare i förskoleklass där man 
garantera en fortbildningstid på minst 60 timmar på ett år. 

• Att Lärarförbundets styrelse förhandlar fram detta centralt att gälla alla kommuner och 
privata verksamheter 
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Motion 107, Planering och utvecklingstid – lärare i förskolan  

av Kungsbacka 

Täby 

AcadeMedia 

Vallentuna 

Kungälv 

Leksand 

Tjörn 

Karlstad 

Kalmar 

Lomma 

Värmdö 

Härryda 

Upplands Väsby 

Bakgrund-  

Då lärare i förskolan idag har ett ökat uppdrag och ansvarsområde enligt läroplan och skollag 

har vi för lite planeringstid i förhållande till kraven. 

Beskrivning av ärendet- 

Lärare i förskolan har i och med den nya läroplanen och skollagen ett ökat uppdrag och ansvar. 

Vi har för lite planerings- och utvecklingstid i förhållande till de ökade kraven som ställs på oss i 

dagsläget. Anledningen till denna motion är således att vi bör ha planering- och utvecklingstid 

som gör det möjligt att leva upp till de ökade kraven i enighet med skollag och läroplan. 

Bedömning- 

Vi föreslår att planerings- och utvecklingstiden schemaläggs för att lärare i förskolan skall 

uppfylla kraven gentemot läroplan och skollag. 

Jag/vi yrkar 

• Att Lärarförbundet verkar för ett centralt avtal där tid avsätts och regleras för planering, 
reflektion, dokumentation och fortbildning. 

 

 

Motion 112, Fritidspedagoger/lärare i fritidshems arbetsvillkor 

Enskild motion 
av Anette Pamenter 

Under många år har fritidspedagogers arbets- och yrkesvillkor stadigt försämrats. Vi ser att 

många fritidspedagoger väljer att undervisa i ett eller flera skolämnen vilket gör att färre med 

utbildning finns kvar på fritidshemmet. 
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Vi tror att det handlar om status, möjlighet till förbättrade villkor, högre löner och ökade 

karriärsmöjligheter. 

Jag/vi yrkar 

[not: att-sats 1 och 3 besvaras under Professionsutveckling] 

• att Lärarförbundet arbetar vidare med legitimationsfrågan i fritidspedagogik. 

• att Lärarförbundet arbetar för att det skrivs in om reglerad planeringstid i vårt avtal. 

• att Lärarförbundet arbetar för att fritidspedager ska ingå i de satsningar som görs i 
grundskolan. 

 
 

Motion 152, Tid för planering för lärare i samtliga skolformer 

av Södertälje 

Botkyrka 

AcadeMedia 

Kungsbacka 

Tjörn 

Vindeln 

Värmdö 

Kalmar 

Svedala 

Halmstad 

Kungälv 

Ängelholm 

Lärare inom alla skolformer vittnar om att planeringstid och tid för efterarbete inte räcker till. 

Känslan av att inte få förutsättningar att utföra bästa möjliga arbete bidrar till samvetsstressen 

och de ökade ohälsotalen. 

I tider av lärarbrist är det än viktigare att vi värnar om hela det pedagogiska uppdraget. 

Jag/vi yrkar 

• att Lärarförbundet verkar för en garanterad tid i ett centralt avtal för det pedagogiska 
arbete som sker utanför det direkta arbetet i barngruppen/elevgruppen (planering, för-
och efterarbete, tid för reflektion: det som hör ihop med undervisningens/pedagogiska 
verksamhetens innehåll och kvalitet).   

 

 

Motion 157, Planeringstid för lärare i fritidshem 

av AcadeMedia 

Lärare i fritidshem behöver den pedagogiska utv. tiden för att genomföra sitt uppdrag. Lärare i 

fritidshem måste ha goda förutsättningar för att kunna följa vad som beskrivs i skollag och 

läroplan. Det förekommer dessutom ofta att lärare i fritidshem har delat uppdrag där de både är 

lärare i grundskola och lärare i fritidshem. Därför ska läraren i fritidshemmet ges 

förutsättningar för att genomföra båda uppdragen med tillräcklig tid för planering. 
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Lärare i fritidshem har ofta uttryckt frustration över att känna sig bortprioriterade både på 

arbetsplatser och inom Lärarförbundet. Lärarförbundet måste ta sitt ansvar för att säkerställa 

förutsättningarna för lärare i fritidshem!  

Jag/vi yrkar 

• att Lärarförbundet verkar för ett centralt avtal där tid avsätts och regleras för planering, 
reflektion, dokumentation och fortbildning för lärare i fritidshem 

 
 

Motion 187, Att alla yrkesgrupper som Lärarförbundet organiserar känner 
tillhörighet i förbundet 

av Karlstad 

Halmstad 

Huddinge 

Lärarförbundet organiserar många lärare inom förskola, fritidshem, grundskola och 

gymnasieskola. 

Men Lärarförbundet organiserar också medlemmar inom andra förvaltningar i kommunen som 

inte är "utbildningsförvaltningar". Man ska som medlem kunna känna att förbundet arbetar för 

mig som medlem även om jag arbetar på en mindre enhet utanför traditionella skolan. 

Medlemmar inom Kulturskolan och Landstinget är också viktiga och att deras frågor om lön, 

arbetsvillkor och arbetsmiljö tas på allvar i förbundet. 

Jag/vi yrkar 

[not: att-sats 1 och 2 besvaras under Kommunikation] 

• att Lärarförbundet granskar information som ges ut eller ligger på hemsida/ sociala 
medier så att fler medlemmar känner tillhörighet i förbundet. 

• att riktat material finns att tillgå för alla yrkeskategorier.  

• att alla Lärarförbundets medlemmar följer centrala avtal.  

 

 

Motion 223, Pedagogisk utvecklingstid 

av Mölndal 

Göteborg 

Kungälv 

Sex timmars pedagogisk utvecklingstid, så kan det se ut i kommuner som har ett lokalt avtal för 

förskollärare. I andra kommuner finns det inga riktlinjer alls. Det bör finnas en likvärdighet i 

detta, samma förutsättningar bör gälla alla förskollärare oavsett var man arbetar i landet, enbart 

lokala avtal fungerar inte. Det är både en kvalitets- och arbetsmiljöfråga. 

Jag/vi yrkar 

• att Lärarförbundet skall arbeta för ett centralt avtal där den pedagogiska 
utvecklingstiden för förskollärare fastställs.  
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Motion 288, Centralt förhandlat tak för undervisningstid i en lärartjänst, och till 
detta garanterad proportionell tid för för- och efterarbete. 

Enskild motion 
av Lars Pollack 

I ÖLA 2000 avtalades den centralt reglerade undervisningstiden bort, samt att 1250 reglerade 

timmar blev 1360. Det skrevs att den enskilda lärarens tid för traditionell undervisning därav 

skulle varken öka eller minska. Det som i praktiken har hänt är dock generellt att 

undervisningstiden ökat, och att samtidigt tid för för- och efterarbete minskat till förmån för 

många andra uppgifter. 

Jag/vi yrkar 

att Lärarförbundet verkar för att i centrala avtal åstadkomma ett tak för undervisningstid i en 

lärartjänst, och att garantera en rimlig tid för för- och efterarbete.
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