
 

 

 

 

Lärarförbundet Skolledare inom avdelningen 
- ställning i Lärarförbundet och företrädarskap i skolledarfrågor 

 
Skolledare är en medlemsgrupp inom Lärarförbundet och är enligt Lärarförbundets stadgar en 

del av förbundet med egen styrelse. Lärarförbundet Skolledares uppdrag, verksamhet och 

beslutande organ regleras i stadgarnas elfte paragraf (§ 11.1.1, momenten 1-6). 

 

En skolledarmedlem registreras alltid som medlem i den avdelning inom vars 

verksamhetsområde hon/han har sin anställning. I och med att det finns en skolledarmedlem 

i avdelningen innefattar avdelningen, per definition, Lärarförbundet Skolledare lokalt, som 

benämns utifrån avdelningens ortnamn, t.ex. Lärarförbundet Skolledare Umeå alternativt 

Lärarförbundet Skolledare i Umeå. 

 

Skolledarmedlemmarna utgör ett forum för skolledare och förutsätts vara kontaktorgan till 

Lärarförbundet Skolledares nationella styrelse. ( Detta forum ska inte förväxlas med 

”Underorganisation”, som är något annat och regleras i särskild ordning i stadgarna. Se § 6.1.9 

 och jfr § 6.1.10). 

 

Varje Lärarförbundet Skolledare lokalt ska enligt förbundsstyrelsebeslut 2010 ha minst ett 

skolledarombud. Jfr förbundsstadgarna i § 3, § 6.1.3 och § 6.1.6 punkt 2 och 6.  

Om medlemmarna valt ett skolledarombud och denna är villig att representera målgruppen, ska 

avdelningen utse skolledarombudet till facklig förtroendeman samt anmäla detta till arbetsgivaren. 

 

Lärarförbundet Skolledares Nationella styrelse tar fram en Verksamhetsplan för varje 

kongressperiod där de tydliggör prioriterade mål ur såväl ett centralt som ett lokalt perspektiv. 

Ett sådant mål är att ”skolledare ska representeras av skolledare”, vilket innebär att det 

minimum ska finnas minst ett skolledarombud med facklig förtroendemans ställning i varje 

avdelning. 

 

 

Lärarförbundet Skolledare lokalt kan finnas i såväl icke-formaliserad som formaliserad form 

och hur man vill ha det avgör skolledarna inom avdelningen. 



 

 

 

I ovanstående modell finns skolledarmedlemmarna, tillika Lärarförbundet Skolledare lokalt, 

som en del i avdelningens medlemskår och avdelningen företräder oftast skolledarna i deras 

frågor, precis som sker för övriga medlemmar. Skolledarna kan ha utsett ett skolledarombud, 

med eller utan facklig förtroendemans ställning, beroende på vad målgruppens medlemmar 

bestämt. Skolledarna ska erhålla medel för eventuell verksamhet.  

 
  

När en skriftlig överenskommelse om arbetsfördelning upprättas mellan avdelningsstyrelsen och 

Lärarförbundet Skolledare i avdelningen, bidrar det till ökad tydlighet och skapar nödvändiga 

förutsättningar för företrädarskap. Utgångsläget är att avdelningen har hela ansvaret för alla sina 

medlemmar, men kan delegera del av ansvaret och företrädarskapet till Lärarförbundet 

Skolledare lokalt. Se Förbundsstadgarna § 6.1.10 Lärarförbundet Skolledare inom avdelningen. 

 

Lärarförbundet har som mål att en sådan överenskommelse ska finnas inom varje avdelning där 

det finns skolledarmedlemmar. Skolledarmedlemmarna kan välja att bilda styrelse av 

traditionell karaktär eller vara ett forum med annan ansvarsstruktur, t.ex. kollektivt ansvar i en 

mindre strukturerad form. Det viktiga är att det är tydligt vem som ansvarar för vad. Allt är 

möjligt utifrån de lokala förutsättningar som råder, men ska givetvis syfta till att så effektivt som 

möjligt ta tillvara medlemmarnas intressen. 

 
Överenskommelsen kan därmed vara helt anpassad efter lokala behov och förutsättningar. Då det 

är avdelningsstyrelsen som tecknar denna överenskommelse med skolledarmedlemmarna är den 

helt oberoende av övrig formalia, såsom årsmöte mm, men kan kopplas dit om man så vill. Med 

vägledning av stadgarna ska överenskommelsen som minimum innehålla: 

 

• träffar mellan avdelningsstyrelse och Lärarförbundet Skolledare lokalt 

 

• tydlig roll- och ansvarsfördelning 

 

• områden för samråd 

 

• företrädarskap och representation 

 

• tydlighet gällande delegering av förhandlingsrätt enligt 11, 12 och 19 §§ MBL 

 



 

 

 

I samband med överenskommelsen är det viktigt att upprätta rutiner mellan 

avdelningsstyrelsen och lokal skolledarstyrelse (eller skolledarombudet om formell styrelse 

inte finns). Av dessa bör det klart framgå vad, när, hur och vem som har ansvaret. I bilagan 

följer ett exempel som kan vara ett utgångsmaterial för det lokala dokumentet. 

 

 

Skolledarombud 
 

Skolledarombudet företräder avdelningens skolledare på det sätt man kommit överens om mellan 

avdelningsstyrelse och Lärarförbundet Skolledare i avdelningen. 

 
Det är viktigt att avdelningen stimulerar skolledarna att representera sig själva i frågor där deras 

yrkesutövning och förutsättningar berörs. Både skolledarperspektiv och lärarperspektiv behövs, 

likväl som en markering av professionell samsyn. 

 

Skolledarombudet ska ha facklig förtroendemans ställning enligt Lag om Facklig Förtroendeman. 

Anmälan till arbetsgivaren lämnas av avdelningen, som i samråd med skolledarmedlemmarna, 

avgör hur många skolledarombud som behövs. Det kan variera, beroende på hur många 

skolledarmedlemmar som finns och med hänsyn tagen till strukturella och geografiska faktorer. Se 

stadgarna § 11.1.1 Lärarförbundet Skolledare mom. 2 samt § 6.1.6 Avdelningsstyrelsen punkt 6. 

 
Ett skolledarombud kan jämföras med Lärarförbundets ombud på arbetsplatsen – med den 

skillnaden att ”arbetsplatsen” motsvaras av förvaltningsområdet för kommunalt anställda 

skolledare eller av företaget för den som har privat huvudman. Det medför ett företrädarskap som 

motsvarar styrelsenivån i avdelningen och det är därför överenskommelsen om roll- och 

ansvarsfördelning mellan avdelning och Lärarförbundet Skolledare lokalt/skolledarombudet/-en är 

så viktig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


