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Avgifter, anslag, intäkter och kostnader 

Avgifter 

Förbundsstyrelsen vill förändra strukturen kring medlemsavgifter. Genom färre och lägre 

avgiftsklasser blir Lärarförbundet mer konkurrenskraftigt och uppfattas därigenom som 

en mer attraktiv organisation. 

 

Det blir dessutom enklare att kommunicera och administrativt billigare att hantera de två 

avgiftsklasser som föreslås jämfört med dagens 14 lönegrundande avgiftsklasser. 

 

Med det förslag som förbundsstyrelsen lägger fram får Lärarförbundet lägre avgifter än 

konkurrenterna för majoriteten av medlemmarna. 

 
Förslag 

Det införs två avgiftsklasser: 

• 290 kronor – betalas av alla yrkesaktiva medlemmar som arbetar 75% eller mer. 

• 150 kronor – betalas av övriga (yrkesverksamma som arbetar under 75%, 

föräldralediga, arbetslösa, sjukskrivna och tjänstlediga utan inkomst). 

 

Studenter, pensionärer och doktorander omfattas inte av ovanstående. För dessa 

medlemsgrupper föreslås inte någon förändring, vilket innebär att:  

• Pensionärer betalar 45 kr per månad. 

• Doktorander betalar 40 kr per månad. 

• Studerandemedlemmar är avgiftsbefriade under hela studietiden. 

• De som arbetar sitt första yrkesverksamma år betalar endast en 
överbryggningsavgift. 

• Studenter som övergår till en anställning ska under kongressperioden 2019-2022 
erbjudas ytterligare ett års rabatterad avgift, som efter utvärdering av effekter 
och beslut i förbundsstyrelsen, kan förlängas eller förkortas. 

 

Med förslaget uppskattas 145 000 medlemmar få en lägre och 15 000 medlemmar en 

något högre avgift. Om förslaget verkställs 1 januari 2019 kommer antalet som får lägre 

avgift att öka och det antal som får högre avgift att minska. Det beror på vårt nuvarande 

system där avgiften är ca 1% av lönen. 

 

Trots att förslaget innebär lägre avgifter för majoriteten av medlemmarna behöver det 

inte innebära att förbundets verksamhetsresurser minskar totalt sett. Detta förutsätter 

dock att antal yrkesverksamma medlemmar som arbetar 75% och över inte minskar 

jämfört med dagens nivåer. 
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Sammanfattning av förslaget: 

Arbetstid 75% och mer 290 kr 

Arbetstid upp till 74%  150 kr 

Föräldraledig över 25% 150 kr 

Sjukskriven över 25% 150 kr 

Arbetslös 150 kr 

Tjänstledig utan inkomst 150 kr 

Pensionär 45 kr 

Doktorand 40 kr 

Studerande avgiftsfritt 

 

 

Anslag 

Ett annat förändringsområde är nya grunder för tilldelning av anslag till avdelningarna. 

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

verksamhet mot målen på grund av resursbrist. Därför utvecklas möjligheten att på ett 

enkelt sätt ansöka om extra medel för verksamhet mot målen. 

 

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

förtroendevalda, föreslår förbundsstyrelsen att avdelningsanslagen styrs mot att 

premiera yrkesaktiva medlemmar och studerandemedlemmar före 

pensionärsmedlemmar. Det är bland yrkesaktiva och studenter vi måste öka och därför 

bör anslagssystemet stimulera detta. 

 

Hela anslagsstrukturförslaget bygger på att det ska vara kostnadsneutralt för förbundet 

jämfört med nuvarande system samt inte medföra alltför stora negativa avvikelser för 

enskilda avdelningar (lägre anslag än idag). Förbundsstyrelsens ambition är att 

anslagsstrukturen ska hålla över tid och ha så få undantag som möjligt. Alla undantag 

skapar otydligheter och bidrar till administrativa kostnader. 

 
Tilläggsansökningar 

Istället för undantag föreslås möjligheten till tilläggsansökningar för verksamhet mot 

målen, till exempel till en avdelning vars geografiska förutsättningar eller 

medlemssammansättning kräver mer resurser. Detta ansökningsförfarande kommer 

göras så enkelt som möjligt för att undvika onödigt merarbete för kassör och 

avdelningsstyrelse. 

 

Ansökan ska innehålla en kortfattad beskrivning av verksamheten samt mot vilket/vilka 

mål det leder. Förväntade resultat ska anges. I bedömningen kommer hänsyn tas till 

avdelningens ekonomiska situation, t.ex. hur stort det sparade kapitalet är. I första hand 

ska sparat kapital tas i anspråk. Processen ska ske skyndsamt så att avdelningen får 

besked senast en vecka efter registrerad ansökan. 

  

Alla avdelningar kan ansöka om extra medel i samband med den ordinarie 

verksamhetsplaneringen. Detta kan t.ex. vara lämpligt för avdelningar med hög andel 
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pensionärs- och/eller studerandemedlemmar, vilka med förbundsstyrelsens förslag får 

lägre fasta anslag än idag. På så vis tryggas avdelningens resurser för att genomföra 

verksamhet mot målen. 

 

Behov av tilläggsanslag kan även uppstå under verksamhetsåret. Det är möjligt att 

ansöka när som helst under verksamhetsåret. Alla ansökningar – oavsett när under året 

de inkommer – hanteras utifrån samma enkla bedömningsprinciper, dvs att 

verksamheten ska leda mot målen.  

 
Ej förbrukat årsanslag 

Förbundsstyrelsen vill att våra gemensamma medel ska användas till verksamheten 

gentemot medlemmarna. Därför föreslår förbundsstyrelsen att en avdelning endast kan 

ha upp till halva årsanslaget oförbrukat utan att det påverkar nästkommande årsanslag. 

Om en avdelning har mer än halva årsanslaget oförbrukat kommer nästkommande 

årsanslag att minskas. Hur detta förslag påverkar ordinarie anslagstilldelning förklaras 

nedan med tre exempel: 

 

Exempel A: 

Årsanslag år 1:   400 tkr 

Oförbrukat anslag i årsbalans år 1: 100 tkr  

Årsanslag år 2:  400 tkr 

    

Exempel B: 

Årsanslag år 1:   400 tkr 

Oförbrukat anslag i årsbalans år 1: 200 tkr  

Årsanslag år 2:  400 tkr 

 

Exempel C: 

Årsanslag år 1:   400 tkr 

Oförbrukat anslag i årsbalans år 1: 300 tkr  

Årsanslag år 2:  300 tkr (= 400 tkr – 100 tkr) 

 

 
Anslagssystemet avgör inte uppdraget 

Förbundsstyrelsen vill betona att det är i stadgar och styrdokument som avdelningarnas 

uppdrag och verksamhet bestäms – inte i anslagsfördelningssystemet. Även med det 

föreslagna anslagssystemet är det fortsatt avdelningsstyrelsen som förfogar över det 

totala avdelningsanslaget och som i sin planering ansvarar för fördelningen av dessa 

anslag i verksamheten. Anslagstilldelningen ger varje avdelning en total ram varifrån 

avdelningsstyrelsen sedan prioriterar och fördelar de ekonomiska resurserna till 

verksamhet för olika medlemsgrupper. 

 
Förslag: 

• Yrkesaktiva medlemmar ger 260 kronor (192 kronor idag). 

• Studerandemedlemmar ger 100 kronor (192 kronor idag). 

• Pensionärsmedlemmar ger 0 kronor (192 kronor idag). 

• Grundanslaget behålls men minskas till 70 tkr (75 tkr idag). 

• Resetillägg tas bort. 
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• Lägsta garantibelopp en lokalavdelning, samrådsavdelning eller riksavdelning 

ligger oförändrat på 120 tkr. 

o I stadgeförslaget föreslås att skolavdelningar ska tas bort och ersättas 

med klubbar. Avsikten är att lägsta garantibelopp inte ska gälla för 

arbetsplatsstrukturer, oavsett om de i framtiden kommer kallas 

skolavdelningar eller klubbar. Dessa arbetsplatsbaserade 

förtroendemannastrukturer får ansöka om medel för sin verksamhet 

genom ansökningsförfarandet om de behöver extra medel för sin 

verksamhet. 

• En avdelning kan ha upp till halva årsanslaget oförbrukat utan att det påverkar 

nästkommande årsanslag. Har avdelningen mer än halva årsanslaget oförbrukat 

minskas nästkommande års anslag.  

• Gällande regelverk kring sparat kapital (Eget kapital) behålls oförändrat, dvs 

avdelningar kan ha ett års anslag sparat. Dock uppmanas avdelningar att på sikt 

minska det sparade kapitalet till en för avdelningen tillräckligt trygg nivå. 

• Ansökan om särskilda medel för verksamhet som går i linje med förbundets mål, 

strategier och prioriteringar förenklas så att det kan göras digitalt, enkelt och 

med minimala administrativa resurser. En vägledande princip vid 

handläggningen ska vara att ingen avdelning ska avstå bra verksamhet mot 

målen utifrån resursbrist 

 
Konsekvenser av förslaget: 

• 143 avdelningar får högre anslag än idag. 

• 53 avdelningar får lägre anslag än idag. Av dessa 53 får 49 mindre än 10% lägre 

anslag och 4 något mer än 10% lägre anslag. 

• De avdelningar som i förslaget får - minskade anslag jämfört med dagens system, 

kompenseras år 1 fullt ut, för att åren 2-4 vid behov göra tilläggsansökningar. 

• De avdelningar som idag får ett resetillägg kompenseras fullt ut år 1, för att under 

åren 2-4 vid behov göra tilläggsansökningar. 

• Förslaget skulle i dagsläget ge avdelningarna ett totalt anslag om 71 Mkr (inkl. 

uppskattade tilläggsansökningar), vilket är i nivå med den av kongressen 2014 

beslutade budgeten (71,2 Mkr). 

 

En fullständig konsekvensbeskrivning finns bifogat. 

 
Övrigt 

I ett annat remissförslag föreslår förbundsstyrelsen att det inrättas en riksorganisation 

för medlemmar i fristående verksamhet. Om kongressen fattar beslut i linje med det 

förslaget kommer de medel som varje fristående medlem idag genererar till en 

lokalavdelning att istället tillfalla riksorganisationen som förbundsstyrelsen kommer att 

ansvara för enligt förslaget. Extra anslag för den fristående verksamheten kommer 

följaktligen inte att fördelas till lokalavdelningarna. 
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Verksamhetens intäkter och kostnader  

Förbundsstyrelsen kommer, som under innevarande kongressperiod, årligen att fastställa 

en verksamhetsplan med tillhörande budget som följs upp, utvärderas och redovisas.  

 

Det faktum att medlemsantalet inte ökar i önskad omfattning medför ett extra 

ansvarstagande kring hur vi använder våra medlemmars avgifter. Budgeten är därför 

stramt satt och ger inte utrymme för nya satsningar utan omprioritering. 

 

Kongressen 2014 beslutade om vägledande principer vid beslut i budget och 

ekonomifrågor, vilket innebär att huvudprincipen är att driften av den fackliga 

verksamheten ska täckas av medlemsintäkter. 

 

Kapitalavkastningen används:  

• i första hand till att fylla på konfliktmedlen till en nivå så att den över tid 

garanterar att 70 % av medellönen för samtliga medlemmar inom det största 

avtalsområdet kan utbetalas under 14 dagar 

• i andra hand till utvecklingsmedel 

• i tredje hand till att i begränsad utsträckning täcka underskott i verksamheten 

Om medlemsutvecklingen av yrkesaktiva medlemmar under kongressperioden 2019-

2022 inte vänder uppåt, kan förbundsstyrelsen använda kapitalavkastningen i nödvändig 

utsträckning. Detta särskilda nyttjande av kapital ska återföras skyndsamt när de 

ekonomiska förutsättningarna så tillåter. 

  

Utöver detta kan förbundsstyrelsen besluta om särskilda utvecklingsprojekt vilka 

finansieras från den del av kapitalavkastningen som enligt de vägledande principerna 

inte behöver tillföras konfliktmedlen. 

 

Genom att alltid vara kostnadsmedveten och vara en professionell köpare av varor och 

tjänster går det att minska kostnaderna ytterligare. Vikten av att rekrytera och behålla 

medlemmar är en självklarhet för Lärarförbundet. 

 

Förbundsstyrelsen föreslår att de principer som beslutades vid kongressen 2014 finns 

kvar. 

 

Medlemsintäkterna är beräknade utifrån förbundsstyrelsens förslag till kongressen och 

bygger på två avgiftsklasser. Antaganden kring framtida pensionsavgångar är gjorda och 

slutsatsen är att dessa avgångar till fullo kan kompenseras genom nyrekryteringar. 
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Förslag till kongressbudget för kongressperiod 2019-2022.  

Intäkter 2019 2020 2021 2022 

Medlemsavgifter 530 000 000 530 000 000 530 000 000 530 000 000 

Kostnader     

Organisation förtroendevalda 15 400 000 15 400 000 15 400 000 27 400 000 

Avg. till andra organisationer 27 000 000 27 000 000 27 000 000 27 000 000 

Administrativa kostnader 85 600 000 85 600 000 85 600 000 85 600 000 

Anslag till avdelningarna 71 200 000 71 200 000 71 200 000 71 200 000 

Verksamhetskostnader 322 850 000 322 850 000 322 850 000 322 850 000 

Internationellt samarbete 7 950 000 7 950 000 7 950 000 7 950 000 

Summa kostnader 530 000 000  530 000 000 530 000 000 542 000 000 

Fackligt resultat 0 0 0 *) -12 000 000 

*)Underskottet år 2022 består av detta års kongresskostnader 
 

Kommentarer: 

 
Medlemsavgifter 

Bygger enbart på förslaget till förändrade avgiftsklasser. Konsekvenser av kommande 

pensionsavgångar samt utvecklingen av i första hand antalet yrkesaktiva medlemmar 

antas väga upp varandra ekonomiskt. 

 
Organisation förtroendevalda  

Här ingår kostnader för förbundsstyrelse, förbundsråd, kongress, avtalsdelegationer, 

revisorer, valberedning, Lärarförbundet Skolledare, Lärarförbundet Student samt 

referensorgan. Se även förslag till arvoden och ersättningar. 
 
Avgifter till andra organisationer (TCO, EI, Etuce m.fl.) 

Avgifterna baseras på medlemsantalet och kostnaden till OFR tas ur överskott från 

kapital. 

 
Administrativa kostnader 

Här ingår kostnader för hyra, städning, porto, telefon, inventarier och maskiner, 

kopiering och trycksaker, it-drift, datakommunikation, revision, ekonomi- och 

medlemsaviseringar. 

 
Anslag till avdelningarna  

Här ingår kostnaderna för anslag till avdelningarna enligt förbundsstyrelsens förslag till 

kongressen (se ovan). 

 
Verksamhetskostnader 

Dessa står till förbundsstyrelsens förfogande för strategiska insatser samt den 

organisations- och verksamhetsutveckling som krävs för att förverkliga kongressmålen.  

 

Här ingår kostnader för kommunikations- och opinionsinsatser, medlemsförmåner, 

insatser för att rekrytera och behålla medlemmar, utrednings- och utvecklingsarbete, 
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olika typer av arbete med professions- och villkorsfrågor, facklig utbildning, 

medlemsservice, juridisk verksamhet samt kostnader för tidningsproduktion och 

utgivning. 

 

Här ingår också personalkostnader (löner, arbetsgivaravgifter och pensionskostnader), 

kostnader för kompetens- och utvecklingsarbete i förbundet, övriga personalrelaterade 

kostnader samt regionala aktiviteter riktade till medlemmar och åtgärder för att stödja 

avdelningarna. 

 
Internationellt samarbete 

Kongressen 1993 beslutade att 1,5 % av medlemsintäkterna ska avsättas till 

internationellt arbete. Detta beslut har sedan dess varit gällande och föreslås gälla även 

under kommande kongressperiod. Hälften av dessa kostnader används för fackligt 

bistånd. Andra hälften används för internationellt fackligt samarbete på global, europeisk 

och nordisk nivå samt stipendier för fackliga studier utomlands och internationell 

information. 

 
Tidningsavgift 

Kostnaderna för ämnes- och skolformstidningarna täcks av en särskild avgift som 

föreslås vara högst 22 kr/månad, dvs oförändrad. Denna avgift betalas enbart av de 

medlemmar som är prenumeranter. 

 


