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Arvoden och ersättningar i Lärarförbundet 

 

Definitioner 

Diskussionen om arvoden och ersättningar utgår från följande definitioner: 

• arvode är något individen får för att uppdraget innebär ett ansvar och ställer krav på 

visst ideellt arbete som inte naturligt faller under definitionen ersättning. Arvoden 

kan ses dels som en form av lön (istället för förlorad arbetsinkomst) och dels som en 

form av övertidsersättning (t ex inläsningsarvode) inför t ex ett styrelsesammanträde. 

• ersättning är något individen får för att inte lida ekonomisk skada (gå back 

ekonomiskt) till följd av ett engagemang i och för Lärarförbundet. Med ersättning 

ovan avses traktamente, förlorad arbetsinkomst, reseersättning mm. 

 

Vägledande principer 

Dessa vägledande principer gäller som stöd för alla beslutsinstanser som tecknas nedan. 

 

1. Engagemanget i och för Lärarförbundet ska inte grunda sig på ekonomisk förtjänst, 

men ska heller inte innebära att individer avstår från engagemang för att det är 

förknippat med för stora kostnader. Den ideelle ska varken tjäna eller förlora på 

uppdraget och det är viktigt att göra en sammantagen bedömning.  

2. Ersättning för uppkomna merkostnader kopplade till nationellt uppdrag inom 

Lärarförbundet ska täckas av Lärarförbundet. 

3. Arvoden ska enbart rikta sig till mindre arbetande grupper eller individer såsom 

styrelseledamöter eller motsvarande (dvs inte till ledamöter i avtalsdelegationer, 

förbundsrådsombud och kongressombud). 

4. Arvoden och ersättningar ska vara lätta att förstå och enkla att administrera. 

5. Eftersom det finns generella risker med all form av ersättning och arvodering inom 

ideell sektor ska det noga övervägas innan arvoden/ersättningar introduceras för nya 

grupper/individer.  

6. Så många arvoden som möjligt ska vara baserade på prisbasbelopp för att besluten 

ska bli hållbara över tid 

7. Arvoden i organ där Lärarförbundets representanter ingår tillsammans med 

representanter från andra organisationer bör samordnas med de andra 

organisationerna och kan därmed komma att frångå Lärarförbundets gängse nivåer 

för arvodering 
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Beslutsinstanser 

1. Kongress fattar beslut om vägledande principer för alla arvoden och ersättningar 

samt arvoden och ersättningar för kongressvalda uppdrag (förutom för ordförande, 

1:e och 2:e vice ordförande). 

2. Förbundsstyrelsen (utan närvaro av ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande) fattar 

beslut om arvoden och ersättningar för ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande. 

Beslutet bereds av en delegation inom förbundsstyrelsen som väljs av 

förbundsstyrelsen (utan närvaro av ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande). De tre 

ordförandeuppdragen utövas i en anställningsliknande situation, vilket gör att 

kongressbeslut om arvode och ersättningar inte är lämpliga. 

3. Förbundsstyrelse fattar beslut om arvoden och ersättningar för övriga nationella 

valda uppdrag. 

4. Kanslichef/1:e ombudsman fattar beslut om arvoden för medlemmar som åtar sig 

olika uppdrag inom Lärarförbundets verksamhet, dock högst 10 000kr/uppdrag och 

år. Sammanställning av detta ska årligen redovisas till presidiet i december.  

 

 

Arvoden och ersättningar för kongressbeslutade uppdrag 

 
Förbundsstyrelsen 

Årsarvode på 1,6 basbelopp. 

 

Om en förbundsstyrelseledamot under längre tid uteblir från 

förbundsstyrelsesammanträden och andra förbundsstyrelserelaterade åtaganden på 

grund av sjukdom eller andra personliga skäl görs en avräkning på årsarvodet med 

samma omfattning som frånvaron. Delegationen inom förbundsstyrelsen bereder beslut 

som fattas av förbundsstyrelsen utan den aktuelle ledamotens närvaro. 

 
Förändring jämfört med nu 

Förbundsstyrelsen har idag ett medverkansarvode, endagstraktamente och resetillägg. 

Dessa föreslås tas bort för att istället höja årsarvodet från dagens 1,5 prisbasbelopp till 1,6 

prisbasbelopp. Höjningen på 0,1 prisbasbelopp motsvarar kostnaden för tilläggen som 

tas bort. Syftet med förändringen är att göra administrationen enklare. För 

förbundsstyrelseledamöter är det prioriterat att medverka vid olika medlemsmöten och 

aktiviteter. Förberedelser för medverkan ska täckas av årsarvodet. Om själva medverkan 

innebär lönebortfall ersätts denna. 

 

Avräkning av arvodet på grund av frånvaro finns inte idag. 

 

 
Revisorer och revisorssuppleanter 

Revisorer: årsarvode på 0,75 basbelopp. 

Revisorssuppleanter: årsarvode på 0,2 basbelopp 

 
Förändring jämfört med nu 

Ingen förändring. 
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Valberedningen 

Inget arvode. 

 
Förändring jämfört med nu 

Ingen förändring. Valberedningen har idag inget arvode och en av de föreslagna 

vägledande principerna är att vara försiktig med att introducera arvoden till nya grupper. 

 

 

 
Lärarförbundet Student 

Ordförande i Lärarförbundet Student välj inte av kongressen. Enligt beslutsnivåerna 

ovan ska kongressen alltså inte fatta beslut. Det gör förbundsstyrelsen. Vid kongressen 

2014 fattades dock beslut om arvoden för Lärarförbundet Student. Då fanns inte förslaget 

till beslutsinstanser. Därför vill förbundsstyrelsen att kongressen fattar beslut. 

 

Förbundsstyrelsen föreslår att kongressen ger förbundsstyrelsen i uppdrag att utarbeta 

en lösning som gör det möjligt för ordförande eller annan ledamot i Lärarförbundet 

Students styrelse att ta helt studieledigt med ungefär motsvarande inkomster som 

studiemedlet. Arvodet som adjungerad i förbundsstyrelsen ska vägas in. Arvodes- och 

ersättningslösningen ska tidsbegränsas till maximalt två år för samma individ. I 

omfattning ska lösningen gälla studieledighet för en person, men den kan delas på flera. 

 
Förändring jämfört med nu 

Det arvode som ges idag räcker inte för att ta ledigt från studier på heltid. Under 

kongressperioden har det blivit uppenbart att uppdraget som ordförande för 

Lärarförbundet Student är så omfattande att det är svårt att hinna fullgöra studierna 

parallellt. Samtidigt är det svårt att studera på halvfart – kurserna ges inte på det sättet. 

 

 

Beredning av förslag om arvoden och ersättningar inför framtiden 

Förbundsstyrelsen föreslår att valberedningen inför kongressen 2022 och inför 

kommande kongresser föreslår arvodesnivåer och ersättningar för kongressbeslutade 

uppdrag (förutom för ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande). I stadgeförslaget finns 

förslag på skrivning i § 8.7. Denna förändring hanteras inom stadgeförslaget. 

 


