
Förslag Att-sats Notering Förslag till beslut Avdelning (totalt)

Lärarförbundets ekonomi

Anslag och avgifter

#40 - Remissvar gällande ekonomi och budget Jörgen Andersson (1)

Jag/vi yrkar

att förbundsstyrelsens förslag ändras så att även pensionärerna tilldelas medel till  lokalavdelningarna. 1 Besvarad

#48 - Ändra inte i anslaget till avdelningarna för studeranderekryteringen Solweig Sigvardsson (1)

Jag/vi yrkar

att anslaget till avdelningarna för studeranderekrytering inte förändras 1 Besvarad

#76 - Medlemsintäkter ska även i fortsättningen användas till internationellt arbete Ann-Kristin  Steen (4)

Jag/vi yrkar

att Lärarförbundet fortsätter sitt internationella engagemang 1 Tillgodoses

att Lärarförbundet behåller sitt ekonomiska bidrag till internationellt arbete med 1,5% 2 Tillgodoses

#109 - Anslag Kristianstad (12)

Jag/vi yrkar

att ytterligare genomlysa konsekvenserna av denna remiss och vänta med

beslut i frågan tills nästa kongress 2022.
1 Tillgodoses ej

#115 - Minskade anslag studerandemedlemmar Karlstad (1)

Jag/vi yrkar

att anslaget för studerandemedlemmar förblir oförändrad. 1 Tillgodoses ej



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

yrkesverksam.
2 Besvarad

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

för lärarförbundet student.
3 Besvarad

#131 - Motion  Minskat anslag internationellt arbete Utökat anslag lokalavdelningarna Kävlinge (2)

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%.
1 Tillgodoses ej

#150 - Anslag till pensionärsmedlemmar Södertälje (8)

Jag/vi yrkar

att pensionärsmedlemmar även i fortsättningen ska generera medel till lokalavdelningarna. 1 Tillgodoses ej

#151 - Anslag till viss fristående verksamhet Södertälje (3)

Jag/vi yrkar

att lokalavdelningarna fortsättningsvis erhåller medel för dessa medlemsgrupper. 1 Besvarad

#211 - Uteblivet anslag för pensionärer Karlstad (2)

Jag/vi yrkar

att anslaget för pensionärer kvarstår oförändrat och förblir som föregående kongressperiod 192 kronor/pensionär. Våra pensionerade medlemmar är

viktiga för oss då de bidrar med erfarenhet och engagemang och ofta deltar i lokalavdelningens aktiviteter.
1 Tillgodoses ej

#246 - Från Mål till lokalverksamhet Mörbylånga (3)

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.
1 Besvarad

#268 - Medlemsanslag till avdelningarna Skövde (3)

Jag/vi yrkar



att bidraget till avdelningarna för seniorerna blir kvar i nuvarande storlek eller åtminstone i någon form 1 Tillgodoses ej

#270 - Avgiftsklasser Stockholm (1)

Jag/vi yrkar

att en lägre tredje avgiftsklass för arbetslösa, sjukskrivna, föräldralediga och tjänstlediga utan inkomst införs. 1 Tillgodoses ej

#277 - Medlemsanslag för "Medlem under avtal utan facklig tid" Stockholm (1)

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". 
1 Besvarad

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. 2 Besvarad

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. 
3 Besvarad

#290 - Heltidsarvoderad ordförande Lärarförbundet student (1)

Jag/vi yrkar

att Lärarförbundet möjliggör heltidsarvodering en heltidsarvodering inom styrelsen för Lärarförbundet Student. 1 Tillgodoses

Lärarförbundets organisation och verksamhet

Förtroendemannaorganisation

#13 - Bevaka fackligt förtroendevaldas löneutveckling. Robert Christensen (1)

Jag/vi yrkar

att kongressen uppdrar till förbundsstyrelsen att övervaka förtroendevaldas löneutveckling. 1 Besvarad

att kongressen uppdrar till förbundsstyrelsen att föra aktiva samtal med arbetsgivarorganisationer som man tecknar kollektivavtal med, om

förutsättningarna för fackliga förtroendemän.
2 Besvarad

#15 - Lyft ekonomibördan från lokalavdelningarna Gällivare (3)

Jag/vi yrkar



att förbundet inrättar en central, alternativt regional ekonomifunktion som handhar lokalavdelningarnas ekonomi och redovisning 1 Tillgodoses

att lokalavdelningarna inte behöver egna kassörer (i den form som krävs idag) 2 Tillgodoses ej

#16 - Studerandeorganisationen- en demokratisk process? Pernilla Fritz (1)

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.
1 Besvarad

#18 - Förtroendevalda med facklig tid har tappat i löneutveckling Rickard Wirdelöv (1)

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)

1 Besvarad

#46 - Resor för förtroendevalda Falköping (15)

Jag/vi yrkar

att förtroendevaldas resor ska ske med billigaste alternativet. 1 Besvarad

#98 - Byte av namn på krets Vårgårda (4)

Jag/vi yrkar

- att utläsningen av förkortningen S V Götaland ändras till Södra Västra Götaland. 1 Tillgodoses

#108 - Facklig tid Kristianstad (22)

Jag/vi yrkar

att förbundsstyrelsen får i uppdrag att verka för ett nytt avtal där lokalavdelningarnas fackliga tid för lokalt fackligt arbete avsevärt utökas 1 Besvarad

#110 - Utvecklat studentengagemang Kristianstad (8)

Jag/vi yrkar



att förbundsstyrelsen får i uppdrag att bibehålla studeranderekryteringen som den är idag. 1 Besvarad

#129 - Centralt eller regionalt ansvar för ekonomi för lokalavdelningar i Lärarförbundet Kävlinge (2)

Jag/vi yrkar

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

redovisning
1 Tillgodoses

att lokalavdelningarna inte behöver egna kassörer (i den form som krävs idag) 2 Tillgodoses ej

#154 - Kassörstöd  för hantering av avdelningarnas ekonomi AcadeMedia (3)

Jag/vi yrkar

att förbundet i sina anslag till avdelningarna öronmärker en mindre del för kassörsuppdraget. 1 Besvarad

att förbundet ger ökat centralt stöd åt kassörer, t ex telefonsupport och överlämning av exempelvis bokslut/årsredovisning. 2 Besvarad

att förbundet ger kontinuerlig vidareutbildning åt kassörer. 3 Besvarad

#172 - Missgynnande av facklig förtroendeman med tidsuttag Gävle (9)

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.
1 Besvarad

#198 - Uppdrag till lokalavdelningar Lycksele (3)

Jag/vi yrkar

Att när uppdrag läggs på lokalavdelningarna ska de komma med god framförhållning och det ska säkerställas att resurser finns för genomförandet. 1 Besvarad

#217 - Minskat resande vid utbildningsinsatser och konferenser Vindeln (1)

Jag/vi yrkar

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

konferenser.
1 Besvarad

#221 - En samlad front Mölndal (5)



Jag/vi yrkar

att Lärarförbundet verkar för ett förbund för Sveriges lärare. 1 Besvarad

#247 - Kassörsuppdraget/bokföringssystem Partille (9)

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.

1 Besvarad

att Lärarförbundet samverkar med lokalavdelningarnas kassörer och kassörsutbildare för ett nytt, lättanvänt och träffsäkert bokföringsprogram. 2 Tillgodoses ej

att kassörsutbildningen skall återgå till att omfatta 3 dagar. 3 Tillgodoses ej

att regionkontoren utbildar en sakkunnig person i det bokföringssystem som kommer att användas. 4 Besvarad

att man även i fortsättningen ser att det är av största vikt att kassörsuppdraget och dess funktioner finns kvar ute i avdelningarna. 5 Besvarad

#255 - Fackliga förtroendemän Skellefteå (10)

Jag/vi yrkar

att förbundet ska, med stöd i FML, mer aktivt arbeta för att fackligt förtroendevalda lärare inte missgynnas. 1 Besvarad

#258 - Utveckla kassörsstöd för avdelningarna Skellefteå (2)

Jag/vi yrkar

Att förbundet utvecklar stödet för avdelningarna i kassörsuppdraget. 1 Tillgodoses

#261 - Förbättra förutsättningarna för att vara kursledare inom Lärarförbundet Örebro (1)

Jag/vi yrkar

att Lärarförbundet ersätter även förlorad arbetsinkomst vid förberedelser och efterarbete i samband med kurs. 1 Besvarad

#278 - Teckna centrala kollektivavtal på det privata området som garanterar facklig tid Stockholm (1)

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.
1 Besvarad

#279 - Riktlinjer för anställda tjänstemän och förtroendevalda Stockholm (1)

Jag/vi yrkar

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

tjänstemän
1 Besvarad

Demokrati

#8 - Ändamålsenliga lokaler för barngrupper i förskola och fritidshem. Ann-Margret Svendsén (1)

Jag/vi yrkar

att Lärarförbundet ger i uppdrag till referensorganen att arbeta fram ett förslag med riktlinjer för ändamålsenliga lokaler för förskola och fritidshem. 1 Besvarad

#36 - Slopa 12-års- och heltidsrekommendationen Åstorp (23)

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.

1 Tillgodoses ej

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.

2 Tillgodoses ej

#37 - Tillåta pensionärer som valberedare i avdelningarna Åstorp (13)

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.
1 Tillgodoses ej

#47 - Yrkesförbund Solweig Sigvardsson (1)

Jag/vi yrkar

att vi håller kvar inriktningen att vara ett yrkesförbund 1 Tillgodoses ej



#55 - Referensorganet i fritidspedagogik Kicki Björkäng (5)

Jag/vi yrkar

att referensorganens uppdrag utökas till att vara en samarbetspartner med avdelningarna och de regionala nätverken 1 Besvarad

#75 - Endast behöriga i referensorganen! Ann-Kristin  Steen (2)

Jag/vi yrkar

att stadgarna ändras så att endast den som är behörig, har föreskriven utbildning till yrkeskategorin kan utses att ingå i referensorgan. 1 Besvarad

#92 - Förbundsrådets mötesfrekvens Sigtuna (23)

Jag/vi yrkar

Att förbundsrådet möts minst två gånger per år, varav en gång kan vara videokonferens. 1 Tillgodoses ej

#93 - Verksamhetsråd Sigtuna (12)

Jag/vi yrkar

att verksamhetsrådens ledamöter väljs på det stadgeenliga kretsmötet vartannat år. 1 Tillgodoses ej

#94 - kongressens arbetsordning Sigtuna (16)

Jag/vi yrkar

att motioner debatteras i plenum 1 Tillgodoses ej

att beslut tas i plenum 2 Besvarad

#96 - Lärarförbundet gynnas av att bli ett professionsförbund Helsingborg (3)

Jag/vi yrkar

Vi yrkar att Lärarförbundet blir ett professionsförbund. 1 Tillgodoses

#102 - Portalparagrafen Kristianstad (17)



Jag/vi yrkar

att texten i det föreslagna Långsiktiga dokumentet under rubriken värderingar stryks och nuvarande portalparagraf bibehålls oförändrad i sin helhet. 1 Besvarad

#104 - Fortsatt yrkesförbund Kristianstad (1)

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
1 Besvarad

#106 - Kongress 2018 i plenum Kristianstad (13)

Jag/vi yrkar

att arbetsordningen förändras från de senaste årens, till att 2018 ske i plenum. 1 Tillgodoses ej

#116 - Referensorgan som speciellt fokuserar på de praktiskt- estetiska ämnena. Täby (3)

Jag/vi yrkar

att det inrättas ett referensorgan/ämnesråd för de praktiskt-estetiska ämnena 1 Besvarad

att de får ett uppdrag att aktivt på ett liknande sätt som våra föregående ämnesråd 2 Besvarad

#134 - Portalparagrafen Huddinge (9)

Jag/vi yrkar

att texten i det föreslagna Långsiktiga dokumentet under rubriken värderingar stryks och nuvarande portalparagraf bibehålls oförändrad i sin helhet. 1 Besvarad

#135 - Fackligt yrkesförbund-professionsförbund Huddinge (12)

Jag/vi yrkar

att Lärarförbundet fortsättningsvis är ett fackligt yrkesförbund, där alla som arbetar som lärare har möjlighet att vara medlemmar i Lärarförbundet 1 Tillgodoses ej

#136 - Arbetsordning kongress 2018 Huddinge (11)

Jag/vi yrkar



att arbetsordningen på Lärarförbundets kongress 2018 genomförs i plenum 1 Tillgodoses ej

#138 - Förbundsrådet Täby (1)

Jag/vi yrkar

att Förbundsrådet möts minst två gånger/år, varav en gång kan vara videokonferens. 1 Tillgodoses ej

#140 - Verksamhetsrådets val av ledamöter Täby (3)

Jag/vi yrkar

att verksamhetsrådens ledamöter väljs på det stadgeenliga kretsmötet vartannat år. 1 Tillgodoses ej

#141 - Kongressens arbetsordning Täby (3)

Jag/vi yrkar

att motioner debatteras i plenum.
1 Tillgodoses ej

att beslut tas i plenum. 2 Besvarad

#155 - Fackligt yrkesförbund-professionsförbund Botkyrka (7)

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. 1 Besvarad

att underlaget av analysen är klar i god tid för diskussion inför nästa kongress (2022) innan beslut slutligen kan verkställas. 2 Besvarad

#159 - Grund för medlemskap i Lärarförbundet AcadeMedia (1)

Jag/vi yrkar

att den tidigare skrivningen gällande medlemskap skall kvarstå.

"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."

1 Tillgodoses ej

#176 - Fyllnadsval Lärarförbundet Skolledare Lärarförbundet skolledare (4)



Jag/vi yrkar

att valda ombud till skolledarmötet förrättar fyllnadsval till Lärarförbundet Skolledares styrelse 1 Tillgodoses

#177 - Lärarförbundet Skolledare, rekryterande och inkluderande Lärarförbundet skolledare (2)

Jag/vi yrkar

att i stadgarna ta bort ordet Förening i rubrik §9.1 och ersättas med ny rubrik till Nationella styrelser 1 Tillgodoses

att i §9.1.1 och §9.1.2. stryk orden förening 2 Tillgodoses

#178 - Val vid Skolledarmötet Lärarförbundet skolledare (3)

Jag/vi yrkar

att Lärarförbundet Skolledares styrelse utökas med två ledamöter 1 Tillgodoses

att Skolledarmötet väljer 1.e och 2.e vice ordförande 2 Tillgodoses

#183 - Motion om att förtydliga Lärarförbundets fackliga funktion Kungälv (8)

Jag/vi yrkar

Att Lärarförbundet skall benämnas “ett fackligt professionsförbund”. 1 Tillgodoses ej

Att Förbundsstyrelsen ges i uppdrag att förtydliga att Lärarförbundet främst är ett fackförbund där arbetet med villkorsfrågor skall betonas. 2 Tillgodoses ej

#196 - Rådslag Lycksele (4)

Jag/vi yrkar

Att dialogmöten/rådslag genomförs på likvärdigt sätt och när inte det går, genomförs dialogen/rådslaget med Förbundsrådet. 1 Tillgodoses

#197 - Översyn av valförfarande till nationella organ Borlänge (8)

Jag/vi yrkar

att Lärarförbundet under kommande kongressperiod gör en utvärdering om detta är det mest optimala sättet att arbeta på. 1 Tillgodoses



att Lärarförbundet tydliggör information om hur valförfarandet kommer att påverkas av GDPR. 2 Tillgodoses

#201 - Distansstudenters tillhörighet Lund (4)

Jag/vi yrkar

Att  Lärarförbundet driver frågan som möjliggör att distansstudenter är medlemmar på orten där de bor 1 Besvarad

#203 - Lärarförbundet ett professionsförbund Lund (5)

Jag/vi yrkar

Att     Lärarförbundet ska organisera alla som arbetar som lärare. 1 Tillgodoses ej

Att    Lärarförbundet är ett fackligt yrkesförbund för lärare, skolledare och studie- och yrkesvägledare samt lärarstuderande, vars syfte är att tillvarata

medlemmarnas fackliga intressen.
2 Tillgodoses ej

#204 - 12-årsgränsen och heltid/deltid Kristianstad (3)

Jag/vi yrkar

Att denna nya del i stadgarna stryks helt. 1 Tillgodoses ej

#205 - Förbundsstyrelsens arbete Kristianstad (7)

Jag/vi yrkar

Att transparensen mellan avdelning och förbundsstyrelse ska öka 1 Besvarad

#206 - Digitalisering av röstförfarandet vid årsmöten Lund (2)

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.
1 Tillgodoses

Att undersöka om det finns andra sätt att rösta utan att vara fysiskt närvarande. 2 Tillgodoses

#210 - Slopa 12-årsregeln gällande förtroendevalda förutom förbundsstyrelsen Eslöv (2)

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.
1 Tillgodoses ej

Att dela på förtroendeuppdragen är eftersträvansvärt. 2 Besvarad

#218 - Förändra förbundets val- och nomineringsförfarande till nationella organ. Sölvesborg (3)

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. 1 Tillgodoses ej

#227 - Referensorgan Mölndal (7)

Jag/vi yrkar

att antalet referensorgan utökas med ett som rör arbetsmiljöfrågor. 1 Besvarad

#232 - Att bli en profession Mölndal (2)

Jag/vi yrkar

att Lärarförbundet ska skapa nätverk, för lärare inom olika verksamheter nationellt, som kan framhålla en gemensam syn inom professionen gentemot

medlemmar.
1 Besvarad

#234 - Referensorgan fritidspedagogik Mölndal (2)

Jag/vi yrkar

att referensorganens uppdrag utökas till att vara en samarbetspartner med avdelningarna och de regionala nätverken. 1 Besvarad

#236 - Ledamot i valberedning Halmstad (5)

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.
1 Tillgodoses

#237 - Personliga ersättare Halmstad (3)

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.
1 Besvarad



#239 - Motion om att utveckla och säkerställa den demokratiska processen Göteborg (6)

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 1 Tillgodoses ej

#240 - Vi är starkare tillsammans. Göteborg (9)

Jag/vi yrkar

att Lärarförbundet även i fortsättningen ska vara öppet för alla som är anställda som lärare, skolledare eller studie- och yrkesvägledare. 1 Tillgodoses ej

#248 - Uppföljning och ev revidering av val till nationella organ Trollhättan (6)

Jag/vi yrkar

Att det digitala valförfarandet följs upp, särskilt med fokus på möjligheten att rangordna suppleanter, och justeras, under kommande kongressperiod. 1 Tillgodoses

#260 - Stadgeförändring av revisorer Lessebo (1)

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.
1 Besvarad

#273 - Ändrad formulering kring vårt syfte Stockholm (1)

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.
1 Tillgodoses

#275 - Lärarförbundets referensorgan Stockholm (1)

Jag/vi yrkar

att referensorganens uppdrag utökas till att vara en samarbetspartner med avdelningarna och de regionala nätverken 1 Besvarad

att anslagen till referensorganen ökas så att de matchar de behov respektive referensorgan har 2 Besvarad

att inrätta fler ämnesspecifika referensorgan 3 Besvarad



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”
4 Tillgodoses ej

#289 - Röstberättigade platser vid förbundsrådet Lärarförbundet student (1)

Jag/vi yrkar

Lärarförbundet Student och Lärarförbundet Skolledare har röstberättigade ombud vid förbundsråd. 1 Tillgodoses

Kommunikation

#6 - Lärare och övriga pedagoger ges ej tillräckliga förutsättningar för att hinna med sina arbetsuppgifter inom arbetstidens ramar. Ann-Margret Svendsén (1)

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.
1 Besvarad

att Lärarförbundet omedelbart framtager ett liknande verktyg som "Räknestickan" till tjänster med mer komplexa arbetsscheman, där arbetsdagarna ej

är lika över perioden.
2 Besvarad

#14 - Öppenhet med statistik från bästa skolkommun. Robert Christensen (1)

Jag/vi yrkar

att kongressen uppdrar till förbundsstyrelsen att öppet redovisa kriteriernas innehåll i Bästa skolkommunsrankingen. 1 Besvarad

att varje kommun får ett sammanställt material med alla siffror som står bakom rankingen i de respektive kriterierna. 2 Besvarad

#24 - Lärarförbundets hemsida Arvika (12)

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.
1 Besvarad

att man anpassar hemsidan så att förtroendevalda vid inloggning kan välja en sida anpassad för det arbete som ska utföras. 2 Besvarad

#59 - Utöka, kom i tid eller lägg ner! Kicki Björkäng (2)

Jag/vi yrkar

Att man i samband med riktade kampanjer tex. fritidshemmets dag erbjuder materialet i god tid avsett för detta tillfälle. 1 Besvarad



#65 - Oberoende tidningar Lotta Söderström (4)

Jag/vi yrkar

att kongressen river upp förbundsstyrelsens beslut om ett nytt redaktionellt program för Lärarförbundets tidningar 1 Tillgodoses ej

att frågan går ut på remiss 2 Tillgodoses ej

#69 - Tidningarnas oberoende ställning i Lärarförbundet malin Jönsson (5)

Jag/vi yrkar

att förbundsstyrelsen återkallar sitt beslut kring tidningarnas oberoende ställning och att man i demokratisk anda låter kongressen besluta i frågan. 1 Tillgodoses ej

#70 - Motion om ändrad rekryteringsstrategi Marcus  Larsson (8)

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.
1 Besvarad

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.
2 Besvarad

Att Lärarförbundet i våra olika kommunikationskanaler upphör med användandet av uttryck som ”kärleksvägg”, ”kärlekspepp” och ”I love AFS:en”. 3 Besvarad

#74 - Obligatoriska medlemstidningar Carina Svedberg (1)

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.

1 Besvarad

att detta blir en del i Lärarförbundets arbete för att minska på negativ miljöpåverkan. 2 Besvarad

att minska på onödiga kostnader på olika nivåer eftersom dubbla tidningar inte används. 3 Besvarad

#77 - Styrning av tidningarna är ett ideologiskt beslut Ann-Kristin  Steen (1)

Jag/vi yrkar



att beslutet om hur Lärarförbundets tidningar ska styras överlämnas till kongressen. 1 Tillgodoses ej

#83 - Inrättande av priset ”Bästa fristående huvudman” Erika Bäck (1)

Jag/vi yrkar

Att priset ”Bästa fristående huvudman” inrättas. 1 Besvarad

Att kriterier för bedömning av huvudmännen tas fram som passar fristående verksamheter. 2 Besvarad

#85 - Bästa skolkommun Henrik Wollter (1)

Jag/vi yrkar

att Lärarförbundet omformar mätinstrumentet, så att man kan mäta skillnad hos huvudman från år till år. 1 Besvarad

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.
2 Besvarad

att kongressen ger förbundsstyrelsen i uppdrag att utforma en plan för implementering av ett ändrat mätinstrument. 3 Besvarad

#105 - Oberoende media Kristianstad (3)

Jag/vi yrkar

taget beslut bryts upp och frågan hänvisas till kongressen för beslut 1 Tillgodoses ej

#123 - Införande av Årets lärare inom högre utbildning Universitet och högskola (2)

Jag/vi yrkar

att Lärarförbundet inför ett pris för årets lärare inom högre utbildning. 1 Besvarad

#124 - Stärkande av medlemsgrupp inom högre utbildning Universitet och högskola (3)

Jag/vi yrkar

att Lärarförbundet skall stärka medlemsgruppen lärare och forskare inom högre utbildning genom att synliggöra gruppen inom Lärarförbundets

medier.
1 Besvarad

 att Lärarförbundet skall arbeta aktivt för att lärare och forskare inom högre utbildning lyfts fram internt och externt. 2 Besvarad



#125 - Stipendier för lärare inom högre utbildning Universitet och högskola (1)

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.
1 Besvarad

#127 - Lärarförbundets olika lärare Universitet och högskola (4)

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. 
1 Besvarad

#132 - Lärarförbundets tidningar Huddinge (13)

Jag/vi yrkar

att beslutet om nytt redaktionsprogram för Lärarförbundets tidningar bryts upp och frågan hänvisas till kongressen för beslut 1 Tillgodoses ej

#186 - Synliggöra medlemsnyttan på ett bättre sätt Karlstad (5)

Jag/vi yrkar

att Lärarförbundet utarbetar ett nytt och konkret material som på ett enkelt och informativt sätt visar på medlemsnyttan för enskild medlem. 1 Besvarad

#187 - Att alla yrkesgrupper som Lärarförbundet organiserar känner tillhörighet i förbundet Karlstad (3)

Jag/vi yrkar

att Lärarförbundet granskar information som ges ut eller ligger på hemsida/ sociala medier så att fler medlemmar känner tillhörighet i förbundet. 1 Besvarad

att riktat material finns att tillgå för alla yrkeskategorier. 2 Besvarad

att alla Lärarförbundets medlemmar följer centrala avtal. 3 Område: Övrig, Kategori: Avtal Besvarad

#188 - Tydligare struktur och planering gällande återkommande opinionsaktiviteter Karlstad (6)

Jag/vi yrkar

att Lärarförbundet lägger större vikt vid planering och utformande av material till återkommande opinionsaktiviteter. 1 Besvarad



att gemensam debattartikel ska produceras till avdelningarna vid viktigare opinionsaktivitet. 2 Besvarad

#202 - Lärarförbundets tidningar Lund (6)

Jag/vi yrkar

Att Lärarförbundet inte inskränker i den redaktionella integriteten för Lärarförbundets tidningar utan låter Lärarförbundets tidningar vara oberoende

och självständiga
1 Besvarad

#207 - Lärarförbundets fackliga historia Lund (7)

Jag/vi yrkar

Att Lärarförbundet skapar en digital central där den fackliga historien samlas ihop och sammanställs. 1 Besvarad

#209 - Folkbildningskampanj om nyttan av facklig organisation Lund (6)

Jag/vi yrkar

Att Lärarförbundet verkar för att höja den folkliga bildningsnivån vad gäller nyttan av medlemskap i en facklig organisation. 1 Besvarad

Att Lärarförbundet verkar för att höja den folkliga bildningsnivån vad gäller den svenska modellens betydelse för den svenska arbetsrätten och den

svenska arbetsmarknaden.
2 Besvarad

Att Lärarförbundet verkar för att höja den folkliga bildningsnivån vad gäller kollektivavtalets betydelse för den svenska arbetsrätten och den svenska

arbetsmarknaden.
3 Besvarad

Att Lärarförbundet avsätter medel och resurser för att skapa möjlighet för en folkbildningskampanj enligt ovan. 4 Besvarad

Att Lärarförbundet tar kontakt med andra fackförbund för att tillsammans med dessa verka för ovan. 5 Besvarad

#233 - Utöka eller lägg ner Mölndal (2)

Jag/vi yrkar

att profilartiklarna görs mer valbara utifrån medlemmars verksamheter. 1 Besvarad

att utbudet av material vidgas 2 Besvarad

att man i samband med riktade kampanjer t.ex. fritidshemmensdag erbjuder material i god tid avsett för detta. 3 Besvarad

#256 - Medlemstidningar för grundskolan Skellefteå (1)



Jag/vi yrkar

att förbundet ska ge ut två tidningar för grundskolan; en för högstadiet och en annan för förskoleklass, fritidshem, låg- och mellanstadiet. 1 Besvarad

#257 - Verktyg för opinion och kommunikation i avdelningarna Skellefteå (6)

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.
1 Besvarad

#262 - Revidera "Bästa skolkommun" Örebro (2)

Jag/vi yrkar

att Lärarförbundet reviderar ”Bästa skolkommun”. 1 Besvarad

#263 - Utveckla tillgängligheten på fler språk. Örebro (1)

Jag/vi yrkar

att Lärarförbundet utvecklar hemsida och annat material på fler språk. 1 Tillgodoses ej

#264 - Jämställdhet- och likabehandlingsperspektiv Örebro (1)

Jag/vi yrkar

att Lärarförbundet kvalitetssäkrar all kommunikation, opinion och material utifrån ett jämställdhet och likabehandling. 1 Besvarad

#280 - Koll på kollektivavtal Stockholm (1)

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
1 Besvarad

Organisering i fristående verksamhet

#81 - Inrättande av regionala avdelningar för medlemmar inom fristående verksamheter Erika Bäck (1)

Jag/vi yrkar



Att medlemmar anställda inom fristående verksamheter organiseras i regionala avdelningar med undantag från befintliga riks- och

samrådsavdelningar.
1 Tillgodoses ej

Att ett nationellt råd inrättas där dessa regionala avdelningar kan samarbeta med varandra. 2 Tillgodoses ej

#84 - Inrättade av regionala avdelningar för medlemmar inom fristående verksamheter Luis Giusti (1)

Jag/vi yrkar

Att medlemmar anställda inom fristående verksamheter organiseras i regionala avdelningar med undantag från de medlemmar i de befintliga riks- och

samrådsavdelningar.
1 Tillgodoses ej

Att ett nationellt råd inrättas där dessa regionala avdelningar kan samarbeta med varandra 2 Tillgodoses ej

#90 - Lärare i statliga verk Charlotte Malmgren (1)

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. 1 Besvarad

#111 - Organisering i fristående verksamhet Kristianstad (10)

Jag/vi yrkar

att förbundsstyrelsen får i uppdrag att behålla arbetet med friskolor på det sätt som bedrivs idag. 1 Tillgodoses ej

#146 - Stora aktörer inom fristående verksamhet Täby (1)

Jag/vi yrkar

att Lärarförbundet skyndar långsamt och ”knoppar av” större aktörer som till exempel IES och Thoréngruppen. 1 Besvarad

att Lärarförbundet fattar beslut senare angående fristående verksamhet och bygg upp långsamt med engagemang från medlemmar.
2 Besvarad

att Lärarförbundet ser till att lokal förankring sker med stöd av avdelningarna och att lokala lösningar kan byggas upp. 3 Besvarad

#147 - Riksråd, Regionala fristående råd Täby (2)

Jag/vi yrkar



att Lärarförbundet ser över organisationen kring kollektivavtalslösa bolag och presenterar förslag som kan gagna dessa medlemmar.

1 Besvarad

att Lärarförbundet ser över organisationen kring fristående verksamhet och hur det påverkar avdelningarna. 2 Besvarad

#165 - Fristående verksamheter ska fortsätta att tillhöra respektive lokalavdelning Gävle (6)

Jag/vi yrkar

Att fristående verksamheter ska fortsätta att tillhöra respektive lokalavdelning. 1 Tillgodoses ej

#175 - Medlemstapp i Vellinge Vellinge (4)

Jag/vi yrkar

Att Lärarförbundet låter organisationen vara kvar som den är i dag 1 Tillgodoses ej

Att Lärarförbundet låter varje lokalavdelning styra över sin verksamhet med de

fristående huvudmän som finns i kommunen 2 Tillgodoses ej

#285 - Inrättande av en fristående riksavdelning för medlemmar inom fristående verksamheter AcadeMedia (1)

Jag/vi yrkar

att medlemmar anställda inom fristående verksamheter organiseras i en fristående riksavdelning med undantag från medlemmar i befintliga riks- och

samrådsavdelningar
1 Tillgodoses ej

att det inrättas regionala team med fackliga förtroendemän som utgör denna riksavdelning 2 Tillgodoses ej

#286 - Inrättande av regionala avdelningar för medlemmar inom fristående verksamheter AcadeMedia (1)

Jag/vi yrkar

att medlemmar anställda inom fristående verksamheter organiseras i regionala avdelningar med undantag från befintliga riks- och

samrådsavdelningar.
1 Tillgodoses ej

att ett nationellt råd inrättas där dessa regionala avdelningar kan samarbeta med varandra. 2 Tillgodoses ej

Verksamhet och arbetssätt



#9 - Facklig utbildning till ungdomar Ann-Margret Svendsén (1)

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.

1 Besvarad

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.

2 Besvarad

#19 - Skyddsombuden ges en fördjupad utbildning av erfarna och duktiga skyddsombud Rickard Wirdelöv (1)

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.

1 Besvarad

#20 - Förtroendevalda erbjuds utbildning och medlemmar erbjuds konferens om Lärarförsäkringar, Lärarfonder, pensionssystemet och

Mintrygghet
Rickard Wirdelöv (1)

Jag/vi yrkar

att förbundsstyrelsen organiserar utbildningar för de förtroendevalda inom ovanstående områden. Vidare ska medlemmar kunna gå på föredrag om

ovanstående områden.
1 Besvarad

#28 - Pensioner och pensionärer Yvonne Karnlind Börjesson (3)

Jag/vi yrkar

att Lärarförbundet måste ligga i framkant i förhandlingar och bevakning för alla sina medlemmar, aktiva och pensionärer 1 Besvarad

#43 - Pensioner och pensionärer Louise Deurell (1)

Jag/vi yrkar

att Lärarförbundet måste ligga i framkant i förhandlingar och bevakning, för alla sina medlemmar, aktiva och pensionärer. 1 Besvarad

#67 - Gemensam molnlagringsplats för Lärarförbundet. Per Andersson (1)



Jag/vi yrkar

att kongressen ger förbundsstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheten till en molnlagringstjänst för Lärarförbundets avdelningar. 1 Besvarad

att kongressen ger förbundsstyrelsen i uppdrag att i samband med molnlagringstjänsten ta fram riktlinjer som underlättar för avdelningarna att följa

GPDR.
2 Besvarad

#80 - Lönepolitiskt program Lotta Söderström (4)

Jag/vi yrkar

att kongressen beslutar att vi ska utarbeta ett lönepolitiskt program 1 Besvarad

#148 - Rätten att förhandla som likvärdig part Huddinge (3)

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."

1 Besvarad

#181 - Motion om att  pröva oenighet i centrala tvisteförhandlingar Kungälv (6)

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.
1 Besvarad

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.
2 Besvarad

#195 - Översyn av regionindelning Lycksele (4)

Jag/vi yrkar

Att förbundsstyrelsen får i uppdrag att göra en översyn av regionindelningen där det geografiska perspektivet också ingår. 1 Besvarad

#199 - Utbildning för fackliga förtroendemän Lycksele (12)



Jag/vi yrkar

Att Lärarförbundet börjar anordna utbildning även för de förtroendemän som varit med ett tag och behöver påfyllning. 1 Besvarad

#208 - Programmet för konferensen från mål till verksamhet Herrljunga (2)

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.
1 Tillgodoses ej

#244 - Lärarförbundet kontakt/medlemsservice Sölvesborg (4)

Jag/vi yrkar

att styrelsemedlemmar i lokalavdelningen ska ha möjlighet att ta direktkontakt med regionombudsmännen. 1 Besvarad

#266 - Rättslig prövningskampanj Partille (4)

Jag/vi yrkar

att förbundet gör en tvåårig kampanj, 2019-2021, med en tydlig intensifiering av rättslig prövning av lag- och avtalsmässiga villkorsfrågor. 1 Besvarad

att kampanjen sker på samtliga rättsliga nivåer och att sakkunniga tjänstemän inom ramen för kampanjen biträder redan vid lokal prövning. 2 Besvarad

Professionens utveckling och villkor

Kvalité i skolan

#32 - Stärk kunskaperna om neuropsykiatriska funktionsvariationer. Fredrik  Lundin (4)

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.
1 Besvarad

Att förbundet verkar för att utforma fler specialanpassade undervisningsgrupper för elever som har särskilda behov. 2 Tillgodoses ej

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.
3 Tillgodoses ej

#33 - Implementera TBA och det beteendeanalytiska perspektivet inom specialpedagogiska enheter och i skolor runtom i landet. Fredrik  Lundin (1)



Jag/vi yrkar

Att implementera TBA och det beteendeanalytiska perspektivet inom specialpedagogiska enheter och i skolor runtom i landet. 1 Tillgodoses ej

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.
2 Tillgodoses ej

Att verka för en egen läroplan inom det specialpedagogiska området som utgår från TBA och det beteendeanalytiska perspektivet. 3 Tillgodoses ej

#35 - Kulturskolans motion Ludvika (2)

Jag/vi yrkar

på att all undervisning sker under ordinarie skoltid. 1 Besvarad

#89 - Bekämpa den institutionella rasismen Roberto Gonzalez Cabezas (1)

Jag/vi yrkar

att Lärarförbundet tillsätter en grupp som skall utreda modersmålslärarnas situation.
1 Besvarad

att Lärarförbundet skall ta initiativet att bekämpa den institutionella rasismen som uppstår i samhället , inte minst i skolans värld. 2 Besvarad

att Lärarförbundet utreder ett sätt att få flera modersmålslärare att arbeta fackligt. 3 Område: Organisation o verksamh, Kategori: Verksamhet och arbetssätt Besvarad

att Lärarförbundet tar ställning när det gäller den diskriminerande behandling som drabbar många av våra medlemmar. 4 Besvarad

#91 - Minska segregation i samhället Roberto Gonzalez Cabezas (1)

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.
1 Besvarad

#119 - Stärk elevhälsan! Hässleholm (3)

Jag/vi yrkar

att lärarförbundet driver frågan om att det skapas en ökad tillgänglighet till elevhälsan.
1 Besvarad

att lärarförbundet driver frågan om att skolhälsoteamen utökas och blir fler. 2 Besvarad



att lärarförbundet driver frågan om att  resurser sätts in i tidiga åldrar. 3 Besvarad

#121 - Inte tillåta vinster i förskola och skola Umeå (11)

Jag/vi yrkar

att kongressen ställer sig bakom ett ställningstagande där Lärarförbundet är tydliga med att skolverksamhet inte får bedrivas i vinstsyfte. 1 Besvarad

#143 - Vinster i välfärden Täby (1)

Jag/vi yrkar

att Lärarförbundet analyserar om formen Aktiebolag ska få förekomma och arbeta för att eventuellt sätta ett vinsttak på 5% 1 Besvarad

#144 - Välfärdsutredningen Täby (1)

Jag/vi yrkar

att Lärarförbundet ser över och analyserar frågan om att vinstutdelning inte ska tillåtas inom skattefinansierad verksamhet inom vård, skola och

omsorg

1 Besvarad

#145 - Fristående verksamhet Täby (1)

Jag/vi yrkar

att Lärarförbundet får större insyn och analyserar annan finansiering i privat verksamhet 1 Besvarad

#156 - Likvärdig kulturskola Hässleholm (1)

Jag/vi yrkar

Att Lärarförbundet verkar för att Kulturskolan blir en egen skolform som regleras i skollagen. 1 Besvarad

#160 - Skolsegregationen, forskning och Lärarförbundets möjligheter Huddinge (4)

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.
1 Besvarad

#173 - Återkoppling av kvalitetsredovisning i fritidshem Gävle (1)

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.
1 Besvarad

#174 - Byte av skolform från förskola till grundskola Gävle (1)

Jag/vi yrkar

att förbundet arbetar för att övergången från förskola till grundskola sker så nära terminsstart som möjligt. 1 Besvarad

#184 - Motion om stärkt fokus på arbetsmiljö Kungälv (7)

Jag/vi yrkar

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.
1 Besvarad

Att Förbundsstyrelsen ges i uppdrag att återinföra det arbetsmiljöråd som tidigare fokuserade på arbetsmiljöfrågor samt ge rådet ett ökat mandat att

påverka Lärarförbundets arbete.
2 Område: Organisation o verksamh, Kategori: Demokrati Besvarad

Att Förbundsstyrelsen ges i uppdrag att prioritera arbetsmiljöfrågan framför lön och professionsfrågor i det utåtriktade påverkansarbetet som t ex

debattartiklar, bloggar och pressmeddelanden.
3 Område: Professionens utv o villkor, Kategori: Lärares förutsättn Besvarad

#200 - Avgiftsfri kulturskola Helsingborg (1)

Jag/vi yrkar

Att Lärarförbundet aktivt verkar för en avgiftsfri kulturskola 1 Besvarad

#213 - Nationellt styrda resurser för barn med behov av särskilt stöd Eskilstuna (2)

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. 1 Tillgodoses ej

#242 - Vinstdrivande friskolor Göteborg (4)



Jag/vi yrkar

Att Lärarförbundet aktivt arbetar för ett avskaffande av vinstdrivande skolor 1 Besvarad

Att Lärarförbundet aktivt driver att friskolereformen och det fria skolvalet grundligt ses över och reviderats 2 Besvarad

#245 - Ämnet slöjd undermineras! Malmö (1)

Jag/vi yrkar

att kongressen uppdrar åt förbundsstyrelsen att särskilt bevaka utvecklingen av ämnet slöjd 1 Besvarad

att kongressen uppdrar åt förbundsstyrelsen att verka för att antalet utbildningsplatser för lärare i ämnet slöjd utökas 2 Område: Professionens utv o villkor, Kategori: Läraryrkets attraktivitet Besvarad

#267 - Motion om återinvesteringskrav av vinster i skolan Partille (3)

Jag/vi yrkar

att Lärarförbundet tar tydlig ställning för att alla eventuella vinster i den skattefinansierade skolan, oavsett huvudman, ska återinvesteras i dennes

skolverksamhet.
1 Besvarad

Lärares förutsättningar

#1 - Pedagogiska måltider som en del av uppdraget Skövde (26)

Jag/vi yrkar

Att Lärarförbundet arbetar med frågan centralt och stödjer oss i kravet på fria måltider som en del av uppdraget. 1 Besvarad

#7 - Barngruppernas storlek i förskola och fritidshem. Ann-Margret Svendsén (1)

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.

1 Besvarad

#10 - Tid för Planering, Reflektion och Utveckling Lena  Westberg (13)

Jag/vi yrkar



att Lärarförbundet verkar för att garanterad PRU-tid på minst 7 timmar per vecka införs för förskollärare. 1 Besvarad

#23 - Planeringstid för likvärdig förskola Arvika (7)

Jag/vi yrkar

att en garanterad planeringstid per inskrivet barn bör införas och 1 Besvarad

att planeringstiden ska vara förbehållen förskollärarna.  2 Besvarad

#25 - Nu är det dags att ge lärarpersonal fullt tjänstemannaskydd! Tidaholm (29)

Jag/vi yrkar

att Lärarförbundet verkar för att all skolpersonal som omfattas av skollagen (SFS 2010:800) skall åtnjuta fullt tjänstemannaskydd. 1 Tillgodoses

#45 - Undervisningstid för lärare i grundskolan Borgholm (9)

Jag/vi yrkar

att Lärarförbundet under de kommande verksamhetsåren kraftfullt arbetar för att ett nytt tak för lärares undervisningstid kommer till stånd. 1 Besvarad

#58 - PUT vid dubbel behörigheter/ undervisning. Kicki Björkäng (5)

Jag/vi yrkar

att Lärarförbundet arbetar mot ett tydliggörande av riktlinjer vad gäller PUT vid dubbla behörigheter för lärare i fritidshem. 1 Besvarad

#61 - Förskollärares planeringstid Sundsvall (7)

Jag/vi yrkar

att förbundet centralt fastställer en lägsta nivå för pedagogisk utvecklingstid på minst 5 timmar som regleras i avtal. 1 Besvarad

att förbundet arbetar för minskade barngruppstorlekar. 2 Besvarad

att förbundet arbetar för att prioritera förskollärares arbetsuppgifter utifrån skollag och läroplan. 3 Besvarad

#62 - Arbeta för arbetstidsförkortning! Jan Pettersson (2)



Jag/vi yrkar

att Lärarförbundet ska arbeta aktivt för en generell arbetstidsförkortning för lärare. 1 Tillgodoses ej

#66 - Handlingsplan Britt Lagerqvist (1)

Jag/vi yrkar

att lärarna får ägna sig åt grunduppdraget genom att ge dem större makt att styra över sin tid. 1 Besvarad

att minska den administrativa bördan 2 Besvarad

att återinföra en rimlig gräns för undervisningsskyldigheten 3 Besvarad

att fortbildningsinsatserna ska rymmas inom de 35 timmarna  och inte drabba för- och efterarbete. 4 Besvarad

#86 - Lagstiftad gruppstorlek Henrik Wollter (1)

Jag/vi yrkar

att Lärarförbundet skall verka för en förskolelag som reglerar antal barn i barngruppen på förskola. 1 Besvarad

att Lärarförbundet skall verka för en fritidshemslag som reglerar antal elever per grupp på fritidshem. 2 Besvarad

#100 - Samband mellan antalet barn/elever, lärare och lokaler Borlänge (7)

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.
1 Besvarad

#101 - Lärare i förskoleklass ska omfattas av bilaga M Borlänge (4)

Jag/vi yrkar

att Lärarförbundet arbetar för att lärare i förskoleklass ska omfattas av bilaga M samt 1 Besvarad

att Lärarförbundet arbetar för att stärka lärare i förskoleklass förutsättningar till pedagogisk utvecklingstid. 2 Besvarad

#114 - Förskollärarens enskilda reflektions- / planeringstid Borlänge (2)



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.
1 Besvarad

att Lärarförbundet arbetar för att avtal för förskollärarnas arbetstid sätts upp där den garanterade planeringstiden tydligt framgår (tex 5 timmar enskild

planeringstid)
2 Besvarad

#118 - Anställningsform i obligatoriska förskoleklassen Hässleholm (15)

Jag/vi yrkar

att alla som jobbar i förskoleklassen ska ha likvärdiga förutsättningar gällande anställningsform och planeringstid som i grundskolan. 1 Besvarad

#120 - Renodla lärarens uppdrag Hässleholm (12)

Jag/vi yrkar

att Lärarförbundet prioriterar att aktivt arbeta för att sluta avtal som med konkreta åtgärder renodlar lärarens kärnuppdrag: Lärandet. 1 Besvarad

#122 - Förändrade arbetsvillkor för lärare inom högre utbildning Universitet och högskola (2)

Jag/vi yrkar

att Lärarförbundet tillskjuter medel för en genomgripande översyn av universitets- och högskolelärares förändrade arbetsvillkor. 1 Besvarad

#130 - Motion  Begränsningar av undervisningstiden för grundskollärare Kävlinge (6)

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.
1 Besvarad

#142 - Barngrupperna på förskolan Täby (2)

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.
1 Besvarad

#158 - Reglerad undervisningstid Gymnasiet AcadeMedia (1)

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.
1 Besvarad

att Lärarförbundet arbetar likvärdigt med arbetsförhållanden i alla skolformer. 2 Besvarad

#161 - Anpassade lokaler fritidshem Gävle (2)

Jag/vi yrkar

att förbundet arbetar för att påverka arbetsgivarna att lokalerna ska vara anpassade efter fritidshemmens verksamhet. 1 Besvarad

#162 - Arbetskläder till lärare ur ett jämställdhetsperspektiv Gävle (7)

Jag/vi yrkar

att förbundet arbetar för att alla lärare, i framförallt förskola och fritidshem, har fria arbetskläder för inomhus och utomhusbruk 1 Besvarad

#163 - Att lärare i förskoleklass enbart arbetar i förskoleklass Gävle (2)

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.
1 Besvarad

#164 - Att stärka fritidspedagoger i sin profession Gävle (6)

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.
1 Besvarad

#168 - Minskad arbetsbelastning för lärare i förskoleklass Gävle (2)

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.
1 Besvarad

#169 - Minskad arbetsbelastning för lärare Gävle (4)

Jag/vi yrkar

Att förbundet arbetar för att arbetsbelastningen för lärare ska minska. 1 Besvarad



#170 - Minskade barngrupper i fritidshem Gävle (11)

Jag/vi yrkar

att förbundet arbetar för att införa riktlinjer för gruppstorlekar även på fritidshem. 1 Besvarad

#171 - Minskade barngrupper i förskolan Gävle (12)

Jag/vi yrkar

att förbundet arbetar för att de riktlinjer som skolverket har satt på antal barn/avd efterföljs. 1 Besvarad

#185 - Reglerad pedagogisk utvecklingstid för lärare i förskoleklass Malin Jonsson (1)

Jag/vi yrkar

att förbundet arbetar för att lärare i förskoleklass får reglerad pedagogisk utvecklingstid som är likvärdig i hela landet. 1 Besvarad

#190 - Ökad lärartäthet Karlstad (1)

Jag/vi yrkar

att Lärarförbundet arbetar mer aktivt för att lyfta vikten av god lärartäthet i varje kommun. 1 Besvarad

att få aktuell och uppdaterad statistik oftare. 2 Besvarad

#212 - Fokus på vårt kärnuppdrag Eskilstuna (3)

Jag/vi yrkar

att lärares ska ges möjlighet att fokusera på sitt kärnuppdrag 1 Besvarad

- att andra yrkeskategorier gör de uppgifter som inte tillhör läraruppdraget. 2 Besvarad

att Lärarförbundet aktivt fortsätter att verka för en rimlig arbetsbelastning med fokus på kärnuppdraget. 3 Besvarad

#215 - Planeringstid för fritidspedagoger/lärare i fritidshem som undervisar i ämne Kalmar (3)

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.
1 Besvarad

#216 - Förändra förskollärarens arbetsvillkor i förskoleklass och gör den likvärdig i hela landet. Christel Ridemark (1)

Jag/vi yrkar

att Lärarförbundet arbetar för att förskollärare i förskoleklass ska få samma typ av tjänster som grundskollärarna har. 1 Besvarad

#219 - Garanterad tid för lärare i fritidshem för att kunna utveckla verksamheten enligt styrdokumneten Eskilstuna (1)

Jag/vi yrkar

att uppdra till Lärarförbundet att verka för att en garanterad tid på minst 10 timmar/vecka införs för varje lärare i fritidhem, till gemensam och enskild

säkerställd tid för att få den kvalitet i verksamheten som läroplanerna och skollag föreskriver.
1 Besvarad

#225 - PUT dubbla behörigheter för lärare i fritidshem Mölndal (3)

Jag/vi yrkar

att Lärarförundet arbetar mot ett tydliggörande av riktlinjer vad gäller PUT dubbla behörigheter för lärare fritidshem. 1 Besvarad

#228 - Arbetsbelastning Mölndal (1)

Jag/vi yrkar

att Lärarförbundet arbetar för att följa Skolverkets riktlinjer gällande storleken på barngrupperna. 1 Besvarad

#229 - Elevgruppernas storlek Mölndal (2)

Jag/vi yrkar

att Lärarförbundet tar fram riktlinjer för elevgruppernas storlek i relation till antalet årsarbetare. 1 Besvarad

#231 - Arbetsbelastning Mölndal (1)

Jag/vi yrkar

att Lärarförbundet verkar för att resurser tillhandahålls för att klara uppdraget med ökande krav på inkludering. 1 Besvarad

#238 - Tid för planering, reflektion och utveckling Eskilstuna (1)



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. 1 Besvarad

#271 - Garanterad tid till för- och efterarbete Stockholm (1)

Jag/vi yrkar

att Lärarförbundet arbetar för en garanterad tid till för- och efterarbete i proportion till undervisningstiden för att säkerställa ett hållbart arbetsliv. 1 Besvarad

#272 - Villkor för lärare i fritidshem med dubbla uppdrag Stockholm (1)

Jag/vi yrkar

att Lärarförbundet arbetar fram förslag/rekommendation för hur dessa kombinationstjänster kan se ut gällande anställningsform som ger

förutsättningar för uppdraget
1 Besvarad

#274 - Gruppstorlekar på fritidshemmen Stockholm (1)

Jag/vi yrkar

att Lärarförbundet med kraft verkar för att ett nationellt riktmärke för elevgruppernas storlek införs 1 Besvarad

#276 - Villkor för lärare i förskoleklass Stockholm (1)

Jag/vi yrkar

att Lärarförbundet verkar för att villkor och förutsättningar för lärare i förskoleklass ska jämställas med övriga lärare i skolformen grundskola.  1 Besvarad

#281 - Förändring av förskollärarens arbetsvillkor MArie Ottoson (1)

Jag/vi yrkar

att förskollärare i förskoleklass får samma villkor som lärare. 1 Besvarad

#283 - Arbetsmiljö i förskoleklass Annelie Alexandersson  (1)

Jag/vi yrkar

att Lärarförbundet arbetar för att förskollärare i förskoleklass ska få samma typ av tjänst som grundskollärare har. 1 Besvarad



#284 - Förbättra arbetsvillkoren för förskollärare i förskoleklass och gör det likvärdigt över landet Kristina Klintenberg (1)

Jag/vi yrkar

att Lärarförbundet arbetar för att förskollärare i förskoleklass ska få samma typ av arbetsvillkor som grundskollärare. 1 Besvarad

#287 - planeringstid för lärare i förskoleklass Eskilstuna (1)

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. 1 Besvarad

Läraryrkets attraktivitet

#11 - Studielön istället för studielån Robert Dahlqvist (3)

Jag/vi yrkar

att Lärarförbundet driver frågan om att omvandla studielån för lärare till studielön för kommande lärarstudenter. 1 Tillgodoses ej

#27 - Nya grepp är nödvändigt Yvonne Karnlind Börjesson (3)

Jag/vi yrkar

att Lärarförbundet är en drivande kraft att hitta nya vägar för utbildning av lärare. 1 Besvarad

#29 - Fler måste välja läraryrket. Fredrik  Lundin (5)

Jag/vi yrkar

att synliggöra och stärka läraryrket som ett attraktivt alternativ på arbetsmarknaden. 1 Besvarad

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. 2 Besvarad

#42 - Nya grepp är nödvändigt Louise Deurell (1)

Jag/vi yrkar

att Lärarförbundet är en drivande kraft att hitta nya vägar för utbildning av lärare. 1 Besvarad



#99 - Fler utbildningsplatser på förskollärarprogrammet och på programmet för grundlärare i fritidshem Borlänge (2)

Jag/vi yrkar

att Lärarförbundet arbetar för att påverka att antalet utbildningsplatser på förskollärarprogrammet och programmet för grundlärare i fritidshem

utökas.
1 Besvarad

#117 - Villkor för behörighetsgivande studier Hässleholm (5)

Jag/vi yrkar

att förbundsstyrelsen verkar för att avtal som reglerar villkor för behörighetsgivande studier på arbetstid sluts. 1 Besvarad

#153 - Bristen på behöriga lärare är stor och växande Eskilstuna (2)

Jag/vi yrkar

att förbundsstyrelsen verkar för att förskollärare ska kunna ansöka om studier inom VAL-projektet. 1 Besvarad

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.
2 Besvarad

att Lärarförbundet verkar för att det ska bli enklare och snabbare att kunna vidareutbilda sig även för att kunna byta skolform/stadie. 3 Besvarad

#167 - Lärarlyft för förskollärare i förskoleklass Gävle (2)

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. 1 Besvarad

#180 - Garanterat antal förskollärare i barngrupp Södertälje (2)

Jag/vi yrkar

att Lärarförbundet verkar för att andelen legitimerade förskollärare och fritidspedagoger ökar 1 Besvarad

att Lärarförbundet fastställer ett lämpligt minimikrav på andelen förskollärare i förskola samt antal lärare i fritidshem per barngrupp 2 Område: Professionens utv o villkor, Kategori: Lärares förutsättn Tillgodoses ej

Lön och anställningsvillkor

#12 - Individuell lönesättning Mats Ekelund (1)



Jag/vi yrkar

att Lärarförbundet på sikt utarbetar ett nytt system för lönesättning för dess medlemmar. 1 Tillgodoses ej

#17 - Pension Mikael Strand (1)

Jag/vi yrkar

att kongressen uppdrar till förbundsstyrelsen att arbeta för att göra det möjligt att höja pensionsnivån för lärare i framtiden 1 Besvarad

#21 - Avskaffa karensdagen för personalen i förskolan Vanja Wiklund (3)

Jag/vi yrkar

att förbundet arbetar för att fria karensdagar införs för förskollärare i förskolan. 1 Besvarad

#26 - Yrkesaktiva pensionärer Yvonne Karnlind Börjesson (2)

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
1 Besvarad

#34 - A-kassemedlemsskap t o m 67 år Stefan Svensson (3)

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.
1 Besvarad

#38 - Slopa karensdagen Monika  Nilsson (3)

Jag/vi yrkar

Att lärare i förskolan/skolan inte ska ha karensdag vid arbetsrelaterad sjukdom ex maginfluensa. 1 Besvarad

#44 - Kulturskolans löneöversyn Ewa Svensson (7)

Jag/vi yrkar

Att Lärarförbundet tar upp och belyser de brister som sammanställts i statens kulturskoleutredning.  1 Område: Professionens utv o villkor, Kategori: Lärares förutsättn Besvarad



Att värna om kulturskolans kompetens genom att inkludera kulturskolans lärare i det lönelyft som de hittills inte fått ta del av. 2 Besvarad

Att Lärarförbundet arbetar för att ge rätt ersättning vid mertid, såsom helgtillägg, kvällstider och konserter/föreställningar/projekt som ligger utanför

lärarnas ordinarie arbetstider. 
3 Besvarad

#57 - Modernisera AID-koderna för lärare i fritidshem Kicki Björkäng (2)

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. 1 Tillgodoses ej

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.
2 Tillgodoses ej

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.
3 Tillgodoses ej

#64 - Lönebedömning efter uppdrag Jan Pettersson (2)

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.
1 Besvarad

#68 - Att ha rätt till 50% av lönen på sin karensdag. Madeleine Wiveson (1)

Jag/vi yrkar

att införa att vi får 50% av lönen på karensdagen, istället för att gå utan några pengar alls. 1 Besvarad

#88 - Det lönar sig inte att vara trogen arbetsgivaren! Roberto Gonzalez Cabezas (1)

Jag/vi yrkar

att kongressen ger styrelsen i uppdrag att diskutera ett alternativ till dagens individuella löner. 1 Tillgodoses ej

att en del av lönen borde vara indexreglerad. 2 Tillgodoses ej

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.
3 Besvarad

att den åldersdiskriminering som har uppstått vad gäller 50+ lärares löneutveckling skall rättas till 4 Tillgodoses ej



#103 - Lön Kristianstad (3)

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.
1 Besvarad

#126 - Löner inom Högskolor och Universitet Universitet och högskola (4)

Jag/vi yrkar

att Lärarförbundet centralt ska bilda opinion och aktivt verka för en konkurrenskraftig löneutveckling för medlemmar inom Högskola och Universitet. 1 Besvarad

#133 - Lön Huddinge (6)

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.
1 Besvarad

#139 - Premiera trogen tjänst Hässleholm (8)

Jag/vi yrkar

att Lärarförbundet verkar för att i avtal reglera att lärare som står för kontinuiteten på arbetsplatsen blir premierade lönemässigt för det. 1 Besvarad

#149 - 80/90/100 modellen Avesta (15)

Jag/vi yrkar

Att Lärarförbundet centralt arbetar för att 80-90-100 modellen införs för alla medlemmar i Lärarförbundet. 1 Besvarad

#166 - Lärarförbundet ska arbeta för att ta bort karensdagar för lärare Gävle (12)

Jag/vi yrkar

att förbundet arbetar för att karensdagarna för lärarna ska tas bort 1 Besvarad

#182 - Motion om alternativt lönesättningssystem Kungälv (7)

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.
1 Tillgodoses ej

#191 - Löneutveckling för erfarna lärare Karlstad (4)

Jag/vi yrkar

att Lärarförbundet skyndsamt tillsätter en utredning, som arbetar fram långsiktiga och hållbara lösningar om hur man hanterar en löneutveckling i

obalans.
1 Besvarad

#194 - Höjd bilersättning Borlänge (1)

Jag/vi yrkar

att Lärarförbundet arbetar för att bilersättningarna höjs 1 Besvarad

#230 - Anställningsvillkor för lärare inom vuxenutbildning Mölndal (4)

Jag/vi yrkar

att Lärarförbundet driver frågan om attraktiva anställningsvillkor för lärare inom vuxenutbildning. 1 Besvarad

att det inrättas ett referensorgan för lärare inom vuxenutbildningen. 2 Område: Organisation o verksamh, Kategori: Stadgar Besvarad

#243 - Slopa lärares karensdag Kalmar (7)

Jag/vi yrkar

Att lärare inte ska behöva ha karensdag vid sjukdom. 1 Besvarad

#265 - Modersmålslärares yrkesroll och deras löner Partille (5)

Jag/vi yrkar

att förbundet intensifierar arbetet med spridning av kunskap kring modersmålslärarnas viktiga roll för elevers lärande, utveckling och möjlighet till

integration.
1 Område: Professionens utv o villkor, Kategori: Kvalitet i skolan Besvarad

att en grundlig analys av löneläget rörande modersmålslärare genomförs. 2 Besvarad

att eventuella osakliga löneskillnader i förhållande till andra lärarkategorier bekämpas med stöd av lagstiftning, rättsvårdande instanser och andra

verktyg som står förbundet till buds.
3 Besvarad

#269 - Kostnadstäckning för löneavdrag vid karens Partille (1)



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.
1 Besvarad

Professionsutveckling

#4 - Likvärdig kompetensutveckling för alla yrkeskategorier i grundskolan Marie Wernås (1)

Jag/vi yrkar

Att lärarförbundet ska arbeta för att det ska finnas en likvärdig ekonomiska förutsättningar på alla skolor för kompetensutveckling.
1 Besvarad

Att lärarförbundet arbetar för att lärare ska få vara delaktiga i valet av kompetensutveckling.
2 Besvarad

Att Lärarförbundet lyfter frågan med SKL och andra avtalsparter samt arbetar för centrala avtal kring fortbildning och kompetensutveckling. 3 Område: Övrigt, Kategori: Avtal Besvarad

#30 - Stärk betydelsen av forskning och beprövad erfarenhet. Fredrik  Lundin (2)

Jag/vi yrkar

Att verka för att lyfta fram pedagogiska metoder som har tydligt forskningsstöd i neurovetenskap och neuropsykologi. 1 Besvarad

Att anpassa läroplanen bättre efter den moderna forskningen om inlärning, minne och uppmärksamhet. 2 Besvarad

Att motverka postmoderna synsätt inom skolans värld. 3 Besvarad

Att motverka idépolitiska strömningar som har negativ och skadlig effekt på skolans pedagogik 4 Besvarad

Att motverka pseudovetenskapliga influenser inom skolans pedagogik 5 Besvarad

#39 - Återinför modersmålslärarutbildning på högskolenivå Antonio Barraza (1)

Jag/vi yrkar

att Lärarförbundet ska verka för att återinföra modersmålslärarutbildning, oavsett språk, på högskolenivå 1 Besvarad

att Lärarförbundet ska verka för att lämpliga studieorter kan vara Malmö och Helsingborg 2 Besvarad

att Lärarförbundet ska verka för möjlighet att studera även på distans och i olika studietakt 3 Besvarad



#49 - Dags att satsa på lärare inom musik- och kulturskola Anna Lindborg (7)

Jag/vi yrkar

Att Lärarförbundet omedelbart påbörjar ett strategiskt arbete för att kulturskollärare ska ligga i lönenivå motsvarande lärare på samma

utbildningsnivå.
1 Område: Professionens utv o villkor, Kategori: Lön o anst.villkor Besvarad

Att lärare inom musik- och kulturskola har en självklar plats och utrymme i Lärarförbundets arbete internt och externt. 2 Besvarad

Att Lärarförbundet tillsätter en utredning för en utformning av kulturskollärarlegitimation. 3 Besvarad

#50 - Dags att satsa på lärare inom musik- och kulturskola Jan Pettersson (2)

Jag/vi yrkar

att Lärarförbundet omedelbart påbörjar ett strategiskt arbete för att kulturskollärare ska ligga i lönenivå motsvarande lärare på samma utbildningsnivå. 1 Område: Professionens utv o villkor, Kategori: Lön o anst.villkor Besvarad

att lärare inom musik- och kulturskola har en självklar plats och utrymme i Lärarförbundets arbete internt och externt. 2 Besvarad

att Lärarförbundet tillsätter en utredning för en utformning av kulturskollärarlegitimation 3 Besvarad

#51 - Dags att satsa på lärare inom musik- och kulturskola Fredrik Olsson (1)

Jag/vi yrkar

att Lärarförbundet omedelbart påbörjar ett strategiskt arbete för att kulturskollärare ska ligga i lönenivå motsvarande lärare på samma utbildningsnivå. 1 Område: Professionens utv o villkor, Kategori: Lön o anst.villkor Besvarad

att lärare inom musik- och kulturskola har en självklar plats och utrymme i Lärarförbundets arbete internt och externt. 2 Besvarad

att Lärarförbundet tillsätter en utredning för en utformning av kulturskollärarlegitimation 3 Besvarad

#52 - Dags att satsa på lärare inom musik- och kulturskola Göran Premberg (1)

Jag/vi yrkar

att Lärarförbundet omedelbart påbörjar ett strategiskt arbete för att kulturskollärare ska ligga i lönenivå motsvarande lärare på samma utbildningsnivå. 1 Område: Professionens utv o villkor, Kategori: Lön o anst.villkor Besvarad

att lärare inom musik- och kulturskola har en självklar plats och utrymme i Lärarförbundets arbete internt och externt.
2 Besvarad



att Lärarförbundet tillsätter en utredning för en utformning av kulturskollärarlegitimation 3 Besvarad

#53 - Dags att satsa på lärare inom musik- och kulturskola Kamyar Amin (1)

Jag/vi yrkar

att Lärarförbundet omedelbart påbörjar ett strategiskt arbete för att kulturskollärare ska ligga i lönenivå motsvarande lärare på samma utbildningsnivå.
1 Område: Professionens utv o villkor, Kategori: Lön o anst.villkor Besvarad

att lärare inom musik- och kulturskola har en självklar plats och utrymme i Lärarförbundets arbete internt och externt.
2 Besvarad

att Lärarförbundet tillsätter en utredning för en utformning av kulturskollärarlegitimation 3 Besvarad

#60 - Dags att satsa på lärare inom musik- och kulturskola Fredrik Forsman (1)

Jag/vi yrkar

- att Lärarförbundet omedelbart påbörjar ett strategiskt arbete för att kulturskollärare ska ligga i lönenivå motsvarande lärare på samma

utbildningsnivå.
1 Område: Professionens utv o villkor, Kategori: Lön o anst.villkor Besvarad

- att lärare inom musik- och kulturskola har en självklar plats och utrymme i Lärarförbundets arbete internt och externt. 2 Besvarad

- att Lärarförbundet tillsätter en utredning för en utformning av kulturskollärarlegitimation. 3 Besvarad

#63 - Dags att satsa på lärare inom musik- och kulturskola Viktoria  Jonsson (1)

Jag/vi yrkar

att Lärarförbundet omedelbart påbörjar ett strategiskt arbete för att kulturskollärare ska ligga i lönenivå motsvarande lärare på samma utbildningsnivå.

1 Område: Professionens utv o villkor, Kategori: Lön o anst.villkor Besvarad

att lärare inom musik- och kulturskola har en självklar plats och utrymme i Lärarförbundets arbete internt och externt. 2 Besvarad

att Lärarförbundet tillsätter en utredning för en utformning av                     kulturskollärarlegitimation 3 Besvarad

#71 - Dags att satsa på lärare inom Musik- och Kulturskola Anna Wåhlberg (1)

Jag/vi yrkar



 att Lärarförbundet omedelbart påbörjar ett strategiskt arbete för att kulturskollärare ska ligga i lönenivå motsvarande lärare på samma

utbildningsnivå.
1 Område: Professionens utv o villkor, Kategori: Lön o anst.villkor Besvarad

att lärare inom musik- och kulturskola har en självklar plats och utrymme i Lärarförbundets arbete internt och externt. 2 Besvarad

att Lärarförbundet tillsätter en utredning för en utformning av kulturskollärarlegitimation 3 Besvarad

#79 - Dags att satsa på lärare inom musik- och kultursidan Carolina Bäckvall Hugoh (1)

Jag/vi yrkar

Lärarförbundet omedelbart påbörjar ett strategiskt arbete för att kulturskollärare ska ligga i lönenivå motsvarande lärare på samma utbildningsnivå. 1 Område: Professionens utv o villkor, Kategori: Lön o anst.villkor Besvarad

lärare inom musik- och kulturskola har en självklar plats och utrymme i Lärarförbundets arbete internt och externt. 2 Besvarad

Lärarförbundet tillsätter en utredning för en utformning av kulturskollärarlegitimation 3 Besvarad

#87 - Legitimation för lärare i modersmål Roberto Gonzalez Cabezas (1)

Jag/vi yrkar

att Lärarförbundets styrelse dokumenterar alla de insatser som görs för att ovannämnda intentioner ska realiseras.
1 Besvarad

att styrelsen verkställer en plan och en tid för dess upprättande. 2 Besvarad

#95 - Genom att införa legitimationskrav för skolledare, kvalitetssäkrare vi våra skolor och vår gemensamma profession Helsingborg (2)

Jag/vi yrkar

att lärarförbundet centralt verkar för legitimation för skolledare 1 Besvarad

#112 - Fritidspedagoger/lärare i fritidshems arbetsvillkor anette pamenter (1)

Jag/vi yrkar

att Lärarförbundet arbetar vidare med legitimationsfrågan i fritidspedagogik.

1 Besvarad

att Lärarförbundet arbetar för att det skrivs in om reglerad planeringstid i vårt avtal. 2 Område: Övrig, Kategori: Avtal Besvarad



att Lärarförbundet arbetar för att fritidspedager ska ingå i de satsningar som görs i grundskolan. 3 Besvarad

#113 - Fritidspedagoger/lärare i fritidshem arbetsvillkor Karlstad (3)

Jag/vi yrkar

att Lärarförbundet arbetar vidare med legitimationsfrågan i fritidspedagogik.
1 Besvarad

att Lärarförbundet arbetar för att det skrivs in om reglerad planeringstid i vårt avtal. 2 Område: Professionens utv o villkor, Kategori: Lärares förutsättn Besvarad

att Lärarförbundet arbetar för att fritidspedagoger ska ingå i de satsningar som görs i grundskolan. 3 Område: Professionens utv o villkor, Kategori: Kvalitet i skolan Besvarad

#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)
Kävlinge (14)

Jag/vi yrkar

att förbundsstyrelsen får i uppdrag att verka för att det tas fram ett nationellt kvalitetssäkringssystem av lex-typ för samtliga skolformer. 1 Tillgodoses ej

#189 - Obligatorisk hbtq-kurs i lärarutbildningarna Örebro (2)

Jag/vi yrkar

Att Lärarförbundet verkar för att alla lärosäten med lärarutbildningsprogram inför adekvat, obligatorisk utbildning i hbtq-området och i mänskliga

rättigheter.
1 Besvarad

#220 - Lära för livet Eskilstuna (2)

Jag/vi yrkar

att Lärarförbundet driver frågan om en nationellt säkerställd kompetensutveckling för samtliga lärare oavsett huvudman. 1 Besvarad

att kompetensutvecklingen är ständigt återkommande under hela yrkeslivet för samtliga lärare. 2 Besvarad

att kompetensutvecklingen sker utifrån professionens behov. 3 Besvarad

#235 - Dags att satsa på lärare inom musik- och kulturskola Halmstad (3)

Jag/vi yrkar

- att lärare inom musik- och kulturskola har en självklar plats och utrymme i Lärarförbundets arbete internt och externt. 1 Besvarad



- att Lärarförbundet ska verka för att statliga satsningar som gjorts inom för-, grund- och gymnasieskolan ska även omfatta musik- och kulturskolorna. 2 Besvarad

- att Lärarförbundet tillsätter en utredning för en utformning av kulturskollärarlegitimation 3 Besvarad

#241 - Lärares kompetensutveckling Göteborg (2)

Jag/vi yrkar

Att alla lärare ska garanteras återkommande kompetensutveckling med betalda heltidsstudier.
1 Besvarad

#259 - Dags att satsa på lärare inom musik- och kulturskola Härryda (2)

Jag/vi yrkar

att Lärarförbundet omedelbart påbörjar ett strategiskt arbete för att kulturskollärare ska ligga i lönenivå motsvarande lärare på samma utbildningsnivå. 1 Område: Professionens utv o villkor, Kategori: Lön o anst.villkor Besvarad

att lärare inom musik- och kulturskola har en självklar plats och utrymme i Lärarförbundets arbete internt och externt. 2 Besvarad

att Lärarförbundet tillsätter en utredning för en utformning av kulturskollärarlegitimation 3 Besvarad

Övrigt

Avtal

#2 - Reglerad undervisningstid för grundskollärare. Forshaga (18)

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.
1 Besvarad

#3 -   Motion gällande centralt reglerad planeringstid/pedagogisk utvecklingstid för fritidspedagoger och förskollärare i fritidshem och förskola

1-5.
Forshaga (17)

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. 1 Besvarad

#41 - Yrkesaktiva pensionärer Louise Deurell (1)



Jag/vi yrkar

att Lärarförbundet centralt aktivt arbetar fram kollektivavtal med SKL om lön och anställningsvillkor för yrkesaktiva pensionerade lärare. 1 Besvarad

#56 - Pedagogisk utvecklingstid Kicki Björkäng (6)

Jag/vi yrkar

att Lärarförbundet skall arbeta för ett centralt avtal där den pedagogiska utvecklingstiden för lärare i fritidshem fastställs. 1 Besvarad

#72 - Pedagogisk utvecklingstid i förskoleklassen malin elander (1)

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.
1 Besvarad

#73 - Motstånd mot mer undervisning som lönekriterium Marcus  Larsson (4)

Jag/vi yrkar

Att Lärarförbundets kongress slår fast att ökad undervisningstid inte är ett acceptabelt lönekriterium. 1 Besvarad

Att Lärarförbundets kongress beslutar att Lärarförbundet ska verka för att en övre gräns för undervisningstid införs i det centrala avtalet mellan SKL

och lärarförbunden.
2 Besvarad

Att Lärarförbundets kongress beslutar att Lärarförbundet ska verka för att effektivitet tas bort som lönekriterium i det centrala avtalet mellan SKL och

lärarförbunden.
3 Besvarad

#97 - Avtal för lärare i förskoleklasser Lomma (1)

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. 1 Besvarad

Att Lärarförbundets styrelse tar fram en avtal för lärare i förskoleklass där man garantera en fortbildningstid på minst 60 timmar på ett år. 2 Besvarad

Att Lärarförbundets styrelse förhandlar fram detta centralt att gälla alla kommuner och privata verksamheter 3 Besvarad

#107 - Planering och utvecklingstid – lärare i förskolan Kungsbacka (13)

Jag/vi yrkar



Att Lärarförbundet verkar för ett centralt avtal där tid avsätts och regleras för planering, reflektion, dokumentation och fortbildning. 1 Besvarad

#152 - Tid för planering för lärare i samtliga skolformer Södertälje (12)

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).

1 Besvarad

#157 - Planeringstid för lärare i fritidshem AcadeMedia (1)

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
1 Besvarad

#223 - Pedagogisk utvecklingstid Mölndal (3)

Jag/vi yrkar

att Lärarförbundet skall arbeta för ett centralt avtal där den pedagogiska utvecklingstiden för förskollärare fastställs. 1 Besvarad

#288 - Centralt förhandlat tak för undervisningstid i en lärartjänst, och till detta garanterad proportionell tid för för- och efterarbete. Lars Pollack (1)

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.
1 Besvarad




