
 
 
 
 
 
 
 

Organisering i fristående verksamhet – kongressens beslut  

Redaktionskommittén förstår och delar den problembild som förbundsstyrelsen beskrivit 

i underlaget till kongressen gällande bristerna i hur Lärarförbundets nuvarande 

organisation fungerar. Den nuvarande organisationen möter inte alltid behoven hos 

medlemmar i fristående verksamhet, skapar inte tillräckliga möjligheter för dem att 

kanalisera sitt engagemang och att få en rättmätig demokratisk representation. 

Nedanstående förslag syftar till att utveckla organisationen för att möta den nuvarande 

problematiken och därmed skapa ett mer likvärdigt medlemskap för alla medlemmar. 

 

Redaktionskommittén föreslår kongressen att fatta beslut om en organisationsförändring 

som innebär att medlemmar i fristående verksamhet från och med den 1/7 2020 inte 

längre ska tillhöra lokalavdelningar. I dokumentet nedan beskrivs hur processen fram till 

detta datum ska se ut, vilka typer av förtroendemannastrukturer som medlemmarna kan 

komma att ingå i istället samt hur konsekvenserna av denna stora 

organisationsförändring ska följas och analyseras. 

 

 

Vilka medlemmar handlar det om? 

Redaktionskommittén föreslår att de som omfattas av organisationsförändringen är 

medlemmar anställda inom följande verksamheter: 

 

• Privata företag (aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, enskild firma). 

• Organisationer (ekonomiska föreningar, ideella föreningar, stiftelser, 

trossamfund, studieförbund, etc.). 

• Staten (t.ex. myndigheter). 

 

Totalt handlar det om ca 15 000 medlemmar. 

 

De redan befintliga riks- och samrådsavdelningarna omfattas inte av förslaget. 

 

I förslaget ingår inte medlemmar på folkhögskolor, ej heller medlemmar inom Svenska 

kyrkan, där det redan finns nationella förtroendemannastrukturer; förvisso inte för alla 

medlemmar inom Svenska kyrkan, men för alla kyrkomusiker. Redaktionskommittén 

uppdrar dock åt förbundsstyrelsen att föra en fortsatt dialog med dessa medlemsgrupper 

och utifrån önskemål inom respektive grupp diskutera en utveckling av de befintliga 

organisationerna för dessa medlemmar. 
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Hur ska organisationen se ut? 

 

Avdelningar 

När medlemmarna i fristående verksamhet ej längre ska tillhöra en lokalavdelning ska de 

erbjudas möjlighet och stöd att skapa nya avdelningar eller andra 

förtroendemannastrukturer som de själva finner lämpliga. Genom att medlemmarna kan 

skapa nya avdelningar ges alla medlemmar möjlighet att tillhöra en avdelning, dock inte 

en lokalavdelning. 

 

De avdelningar som bildas kommer se olika ut utifrån de skiftande förutsättningarna 

inom den fristående verksamheten i olika delar av landet. En viktig förutsättning vid 

bildandet av nya avdelningar är att de ska ha sin grund i medlemmarnas engagemang. 

Detta är viktigt i en ideell medlemsorganisation som Lärarförbundet.  

 

De olika typer av avdelningar som kan utvecklas är följande: 

- Samrådsavdelning (för flera arbetsplatser med olika huvudmän, till exempel för 

olika privata skolor i en region (regional avdelning), inom studieförbunden, för 

alla föräldrakooperativ i en kommun). 

- Riksavdelning (för flera arbetsplatser, till exempel inom rikstäckande företag, 

inom en rikstäckande organisation). 

 

Om medlemmarna väljer att bilda en samrådsavdelning eller en riksavdelning kommer 

dessa från den 1/7 2020 att fungera på samma sätt och med samma funktioner som de 

nuvarande samråds- och riksavdelningarna. 

 

Riksorganisation för fristående medlemmar 

De medlemmar som inte bildat egna avdelningar innan den 1/7 2020 kommer från detta 

datum ingå i en riksorganisation för medlemmar i fristående verksamhet.  

 

Riksorganisationen är inte en avdelning i formell mening, utan är direkt underställd 

förbundsstyrelsen. Det innebär att förbundsstyrelsen ansvarar för alla de åtaganden 

gentemot medlemmarna som normalt åligger en avdelningsstyrelse. Detta klargörs i 

förslaget till reviderade stadgar.  

 

Inom riksorganisationen för fristående medlemmar kan medlemmarna utveckla 

arbetsplatsnära förtroendemannastrukturer så som: 

- Ombud (för en arbetsplats). 

- Klubb (för en arbetsplats). 

 

De medlemmar som initialt kommer ingå i riksorganisationen för fristående medlemmar 

kan när som helst efter den 1/7 2020 bilda avdelningar. 
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Processen fram till 1/7 2020 

Processen fram till att organisationsförändringen träder ikraft ska ske i samarbete med 

förtroendevalda inom lokalavdelningar samt i nära dialog med medlemmar inom den 

fristående verksamheten. 

 

Övergångsråd 

Inom Lärarförbundets lokalavdelningar finns flera förtroendevalda medlemmar som 

engagerat sig i och har erfarenheter av den fristående verksamheten. Det kan vara 

medlemmar med såväl kommunal som fristående anställning. Deras unika erfarenheter 

är mycket viktiga att ta tillvara i processen fram till organisationsförändringen samt 

under en period efteråt. 

 

För att använda dessa förtroendevaldas erfarenheter på bästa sätt föreslås att ett 

övergångsråd etableras. Detta övergångsråd ska fungera rådgivande till 

förbundsstyrelsen i arbetet med att genomföra organisationsförändringen. 

Övergångsrådet utses av förbundsstyrelsen utifrån förslag från avdelningarna. Rådet bör 

ha representanter från hela landet, men framför allt från de avdelningar som har en stor 

fristående verksamhet idag. 

 

Medlemsdialog 

För att genomföra organisationsförändringen och undersöka på vilka sätt medlemmarna 

vill engagera sig och vilka förtroendemannastrukturer medlemmarna vill skapa ska en 

medlemsdialog genomföras. Syftet med medlemsdialogen är att fånga upp engagemang 

hos medlemmarna. 

 

I samband med medlemsdialogen ska alla berörda medlemmar också få information om 

organisationsförändringen samt dess bakgrund och motiv. Under denna dialog ska det bli 

tydligt för alla medlemmar vad det innebär att bilda en samrådsavdelning eller en 

riksavdelning. Det ska också bli tydligt att alternativet till detta är att ingå i den 

fristående riksorganisationen och att man där kan bilda en klubb eller välja ombud eller 

bara finnas som medlem och ta del av det stöd och service som erbjuds. 

 

Under medlemsdialogen ska alla medlemmar ges möjlighet att engagera sig i skapandet 

av avdelningar och klubbar eller välja ombud. Stöd kommer att ges för de som vill det. 

 

Medlemsdialogen genomförs i samarbete mellan förbundsstyrelsen och alla 

lokalavdelningar som har fristående medlemmar idag. Dialogen kan komma att ske på 

olika sätt. En lokalavdelning kan genomföra denna dialog på egen hand, i samarbete med 

förbundsstyrelsen eller helt överlämna till förbundsstyrelsen att ansvara för dialogen. 

Dialogen kan vara både fysisk och digital. 

 

Övergångsrådet är rådgivande till förbundsstyrelsen i hur medlemsdialogen och stödet 

till de som vi skapa avdelningar ska läggas upp. 

 

Medlemsdialog för att hitta former för att kanalisera engagemang inom den fristående 

verksamheten kommer efter den 1/7 2020 vara ett kontinuerligt arbetssätt inom 

riksorganisationen för fristående medlemmar. 
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Kontinuerlig konsekvensanalys 

Den organisationsförändring som föreslås är en stor förändring för Lärarförbundet som 

kommer att påverka hela organisationen på olika sätt. Kontinuerlig konsekvensanalys 

behöver ske fram till organisationsförändringen, men även därefter. Detta är i första 

hand förbundsstyrelsens uppdrag. Medlemsdialogens resultat är en viktig input i 

analysen. Likaså övergångsrådets bidrag.  

 

I den kontinuerliga konsekvensanalysen är det viktigt att följa hur 

organisationsförändringen påverkar lokalavdelningarna, de förtroendevalda inom 

lokalavdelningarna samt lokalavdelningarnas ekonomi och verksamhet. För att 

säkerställa en god nivå på lokalavdelningarnas medlemservice efter 

organisationsförändringen kommer förbundsstyrelsen följa implementeringen mycket 

noggrant för att successivt göra anpassningar.  

 

Förbundsstyrelsen ska använda lämpliga organ som finns inom förbundet, t.ex. 

förbundsrådet, för att analysera och diskutera övergången. 

 

 

 

Demokratisk representation för medlemmar i riksorganisation 

 

Representation i kongress och förbundsråd 

Medlemmarna som ingår i riksorganisationen för medlemmar i fristående verksamhet 

bildar en krets som själva väljer representanter till kongress och förbundsråd. 

Nomineringsförfarandet inför val till dessa organ skiljer sig inte från 

nomineringsförfarandet i övriga kretsar – det är medlemmarna som nominerar, vilket 

sker digitalt. 

 

När nomineringar inkommit lämnar valberedningen ett förslag på ledamöter. Därefter 

sker omröstningen digitalt enligt den modell som redan används inom Lärarnas a-kassa. 

Det handlar alltså om direktval där medlemmarna röstar på de nominerade de vill se 

valda. De som fått flest röster blir valda. Kommunikationen mellan medlemmar och 

nominerade/valda kommer i flera fall ske digitalt. Formerna för val och dialog kommer 

behöva utvecklas under tiden från beslut på kongressen till att beslutet träder ikraft. 

 

Den nationella valberedningen för Lärarförbundet agerar initialt som valberedning för 

riksorganisationens krets och bereder val till kongress och förbundsråd. Detta kan 

utvecklas längre fram så att medlemmarna själva väljer valberedning via nominering och 

val digitalt. 

 

Kretsen för riksorganisationen består av de medlemmar som ännu inte bildat egen 

avdelning. Om en riks- eller samrådsavdelning bildas kommer den att byta krets till RA 

(riks- och samrådsavdelningar) och medlemmarna lämnar formellt riksorganisationen 

för medlemmar i fristående verksamhet. 
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Friståenderåd – regionala och nationellt 

Som rådgivande instans till förbundsstyrelsen föreslås att det inrättas regionala 

friståenderåd utifrån regionkontorsområden inom riksorganisationen för medlemmar i 

fristående verksamhet. 

 

Antalet deltagare i ett regionalt friståenderåd kan variera beroende på hur stort intresset 

är i respektive region. De som deltar i de regionala friståenderåden ska arbeta inom den 

fristående verksamheten i regionen. Eftersom det handlar om ett rådgivande organ 

bygger deltagandet på frivillighet och intresse. En friståenderådsledamot väljs till sitt 

uppdrag av medlemmarna på arbetsplatsen. Anmälan av vald ledamot sker till 

förbundsstyrelsen. 

 

De regionala friståenderåden ska bevaka utvecklingen inom den fristående verksamheten 

för att kunna ge råd till förbundsstyrelsen om hur strategi och verksamhet gentemot 

dessa medlemmar ska utvecklas. För att säkra dialogen ska de regionala friståenderåden 

kontinuerligt besökas av förbundsstyrelsens ledamöter. Den rådgivande dialogen kan 

också ske direkt mellan de regionala friståenderåden och verksamhetschefen (som inom 

regionen ansvarar för att genomföra förbundsstyrelsens strategi och verksamhet). Om 

möten förläggs till arbetstid ersätts deltagarna med förlorad arbetsförtjänst. 

 

Dialogen med förbundsstyrelsen på nationell nivå sker via det nationella friståenderådet, 

som består av en deltagare från varje regionalt friståenderåd, vilken väljs inom det 

regionala friståenderådet. En ledamot från förbundsstyrelsen, förslagsvis någon från 

presidiet, är adjungerad till det nationella friståenderådet. Genom 

förbundsstyrelsedeltagande regionalt och presidiedeltagande nationellt kan 

förbundsstyrelsen fånga in friståenderådens frågor och skapa en helhetsförståelse i 

arbetet. 

 

För att ytterligare bidra till att skapa helhetsförståelse och sammanhållning på regional 

nivå föreslås att en deltagare i respektive regionalt friståenderåd automatiskt ska ha en 

plats i det regionala verksamhetsrådet. Denna representant väljs av det regionala 

friståenderådet. Dessutom bör representanter från friståenderåden bjudas till 

målkonferenser, ordförandekonferenser, regionala konferenser, etc.  
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Verksamheten i riksorganisationen 

 

Förbundsstyrelsens ansvar 

Förbundsstyrelsen är ansvarig för alla medlemmar i riksorganisationen. Detta blir ett 

uppdrag som kommer delegeras till kansliet. 

 

Konkret innebär det att förbundsstyrelsen, med stöd av övergångsrådet och 

friståenderåden, tar fram en strategi för verksamheten. Kansliet blir ansvarigt för att 

utföra denna strategi, vilken kontinuerligt kommer att utvärderas av förbundsstyrelse 

och friståenderåd. 

 

Hur får medlemmen stöd och service? 

Alla medlemmar i riksorganisationen ska få en grundläggande basservice. Ambitionen är 

ett likvärdigt medlemskap. 

 

När det gäller direkt medlemsservice är det Lärarförbundet Kontakt som medlemmarna i 

första hand ska vända sig till. Inom Lärarförbundet Kontakt kan särskild kompetens 

byggas upp för att hantera frågor från fristående medlemmar på bästa sätt. Det går också 

att genom knappval ge dessa medlemmar en egen väg in till Kontakten. 

 

Mer komplicerade ärenden kommer Lärarförbundet Kontakt att överlämna till 

ombudsmän på regionkontor eller nationellt. Det kommer att krävas samordning inom 

kansliet för att kunna ge bästa medlemsservice och stöd, speciellt när arbetsgivaren har 

verksamhet som spänner över flera regionkontorsområden. Kansliet kommer i sitt 

utåtriktade och rekryterande arbete också att fånga in många medlemsärenden och 

tillsammans med medlemmarna försöka hitta direkta lösningar. 

 



 

  26 oktober 2018 7 [9] 

Kongressens beslut 
 

 

 

Kansliets service via Kontakten ska vara så närvarande och tillgänglig som möjligt. 

Kansliets tjänstemän kommer kunna bygga upp mycket kunskap om förhållandena inom 

den fristående verksamheten, vilket är avgörande för en god service. 

 

För att åstadkomma denna medlemsservice krävs ett större utvecklingsarbete inom 

kansliet. Detta ska förbundsstyrelsen leda och följa noggrant. 

 

Kontinuerlig medlemsdialog – engagemang 

Inom riksorganisationen för medlemmar i fristående verksamhet finns flexibla 

möjligheter till engagemang och att utveckla de strukturer som medlemmarna vill ha och 

som bäst gynnar medlemmarna i arbetet med sina frågor. 

 

Förbundsstyrelsen behöver tillsammans med friståenderåden ta fram en strategi för hur 

engagemanget som finns på arbetsplatserna ska fångas upp, kanaliseras och formaliseras.  

Ett sätt att fånga engagemang är en kontinuerlig medlemsdialog – som liknar den som 

kommer genomföras innan 1/7 2020. Utifrån en sådan dialog kan kansliet stötta 

medlemmarna att hitta rätt nivå för att kanalisera engagemanget. 

 

Olika typer av förtroendemannastrukturer inom riksorganisationen 

En långsiktig målsättning inom riksorganisationen är att skapa de 

förtroendemannastrukturer som är fruktbara för medlemmarnas behov och engagemang. 

 

Arbetsplatsen kommer vara den första arenan för de flesta medlemmar som vill engagera 

sig. Om medlemmarna vill formalisera sitt engagemang på arbetsplatsen finns två sätt 

(ombud eller klubb). 

 

Skillnaden mellan klubb och ombud är följande:  

• Väljer medlemmarna ett ombud finns två alternativ för ombudet. 

o Kontaktombud (kommunikations- och dialogansvar). 

o Ombud (delegerat ansvar för att företräda medlemmarna inför 

arbetsgivaren i frågor som rör 11, 12 och 19 §§ MBL). 

o Båda typerna av ombud kan ansöka om medel för att finansiera sin 

verksamhet via ett enkelt ansökningsförfarande. 

 

Ett ombud kan självklart först bli ett kontaktombud för att senare få det delegerade 

ansvaret. Det krävs att man genomgår utbildning för få det delegerade ansvaret 

 

• Väljer medlemmarna att bilda klubb innebär det följande: 

o Klubben innehåller en styrelse om minst tre personer och klubben har 

stadgar. Normalstadgar kommer tas fram. 

o Klubben har precis som ombudet delegerat ansvar för att företräda 

medlemmarna inför arbetsgivaren i frågor som rör 11, 12 och 19 §§ MBL.  

o Klubben kan ansöka om medel för att finansiera sin verksamhet via ett 

enkelt ansökningsförfarande. 

 

För att få det delegerade ansvaret krävs att styrelsen eller representanter ur den 

genomgår utbildning. 
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Om medlemmarna på en skola väljer ombud eller bildar klubb är detta inte en struktur 

som är för evigt. En skola som inledningsvis valt ett ombud kan senare bilda klubb. 

Skolor med ombud eller klubbar kan gå samman med andra ombud/klubbar och bilda en 

riks- eller samrådsavdelning utifrån olika kriterier, t.ex. geografi, skolform eller 

avtalsområde. 

 

Flexibilitet och förändring kommer vara vardagen inom riksorganisationen. 

Engagemanget kommer att variera mellan arbetsplatser, och på samma arbetsplats över 

tid. Det kan innebära att medlemmarna på samma arbetsplats under ett antal år kan gå 

från att vara utan vald representant, till att välja ett ombud, till att starta en klubb, till att 

gå tillbaka till bara ett ombud, osv. Eftersom grundläggande medlemsservice alltid säkras 

för medlemmarna är det upp till medlemmarna hur de vill engagera sig och vad de vill få 

ut av sitt medlemskap. 

 

Om medlemmar inom den fristående riksorganisationen vill välja ombud, bilda klubb 

eller avdelning är det formellt förbundsstyrelsen som beviljar detta och delegerar 

förhandlingsrätten. I praktiken kan denna rätt vara delegerad till kanslichef/1:e 

ombudsman, som sedan kan delegera den vidare inom kansliet till verksamhetschefer 

eller ombudsmän. 

 
Hur stöttas ombud och klubbar? 

De arbetsplatser som bildar egna strukturer (väljer ombud, bildar klubb eller avdelning) 

kommer stöttas i sin företrädarroll utifrån en strategi som förbundsstyrelsen och 

friståenderåden tagit fram. Denna strategi utförs av kansliet genom i första hand 

Lärarförbundet Kontakt och regionkontoren. Vi strävar långsiktigt efter att medlemmar 

ska företrädas av förtroendevalda. 

 

Den som är vald till ombud eller förtroendevald i en klubb eller avdelning får ta del av 

utbildningar (digitalt och fysiskt) samt annat stöd som ges till förtroendevalda. I 

exempelvis ombudsutbildningar och klubbstyrelseutbildningar kan ledamöter i de 

regionala friståenderåden spela en viktig roll som kursledare. 

 

Andra sätt att engagera sig inom riksorganisationen 

Friståenderåden är ett självklart sätt för den medlem som vill utveckla sitt engagemang 

inom Lärarförbundet. Förutom friståenderåden kommer engagerade medlemmar inom 

den fristående verksamheten behövas som regionala skyddsombud (RSO). 

Lärarförbundet får idag medel från TCO för RSO-verksamheten som motsvarar 17 

heltidstjänster. Dessa tjänster fördelas idag på 245 personer och endast 22 av dem är 

anställda hos en fristående arbetsgivare. 

 

RSO-verksamheten riktar sig till arbetsplatser som inte omfattas av skyddskommitté. I 

praktiken är det bara inom den fristående verksamheten som det saknas 

skyddskommittéer eftersom alla kommunala arbetsgivare har skyddskommittéer. När 

riksorganisationen inrättas är det för medlemmarna inom den som de regionala 

skyddsombuden ska verka. De ska med fördel rekryteras bland medlemmarna inom 

denna verksamhet. 
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RSO-arbetet kan ingå som en viktig del i förbundsstyrelsens strategi för medlemmarna i 

den fristående verksamheten. Ett regionalt skyddsombud har tillträde till alla 

arbetsplatser som saknar skyddskommitté och kan på dessa arbetsplatser vara en viktig 

resurs för att rekrytera skyddsombud (vilka tillika kan vara Lärarförbundets 

kontaktombud) och tillsammans med medlemmarna jobba med utvecklad 

arbetsorganisation etc. Detta arbete kan inspirera medlemmar till ett fortsätt 

engagemang. 

 

Förbundsstyrelsen utser formellt RSO, men kan komma att delegera detta till 

kanslichef/1:e ombudsman, som kan delegera vidare. 

 

Förutom friståenderåden och RSO kan de befintliga engagerade också användas som 

ombudsutbildare bland annat inom fristående verksamhet. 

 

Det är dock viktigt att betona att Lärarförbundet även inom den fristående 

riksorganisationen kommer eftersträva att förtroendevalda har en fot kvar i arbetslivet 

och att medlemmar delar på förtroendeuppdragen. Därför kommer ingen medlem 

rekommenderas att på heltid engagera sig i t.ex. friståenderådet och som RSO. 

 

 

Lokalavdelningarnas roll efter organisationsförändringen 

Lokalavdelningarna kommer att ha – och har redan – en särskild roll inom 

Lärarförbundet. En lokalavdelning har till uppgift att även bjuda in de medlemmar som 

arbetar inom avdelningens geografiska område, men som tillhör riksorganisationen, 

riksavdelningarna och samrådsavdelningarna, till aktiviteter som rör professionsfrågor. 

På så vis blir lokalavdelningarna en arena för alla inom professionen oavsett vilken 

arbetsgivare man har. Detta är en viktig roll som lokalavdelningarna har, vilken gör att 

alla medlemmar kan mötas kring professionsfrågorna. För att möjliggöra detta behövs en 

utveckling av medlemsregistret och olika närliggande funktioner så att 

lokalavdelningarna enkelt kan rikta inbjudningar till alla som bor inom den geografiska 

ytan. Om ekonomiska resurser är ett hinder för detta kan avdelningen ansöka om medel. 

 

Förbundsstyrelsen kommer särskilt analysera konsekvenserna för avdelningar som 

förlorar medlemmar i samband med organisationsförändringen och se hur dessa 

konsekvenser kan mildras. 

 


