
 

 

Bilaga 

 

 

Överenskommelse mellan Lärarförbundets 
avdelning och Lärarförbundet Skolledare i x 
kommun. 

 
Lärarförbundet Skolledare i x kommuns medlemmar är skolledare och andra medlemmar 

som innehar chefsbefattningar inom avdelningens verksamhetsområde. 

 

 Lärarförbundet Skolledare och avdelningen verkar för: 

• att medlemmarna känner gemenskap med varandra och förbundet 

• att skolledare representeras av skolledare 

• att bevaka medlemmarnas arbetsförhållanden och anställningsvillkor 

• att tillvarata och främja medlemmarnas intressen i yrkesfrågor 

• att medlemmarna får facklig utbildning och fortbildning 

• att medlemmarna får information 

• att rekrytera skolledare 

 

 Medel för verksamheten erhålls av avdelningen. 

 

 Med medel avses bl.a. facklig tid samt ekonomiska medel. 

 

Skolledarna företräds av Lärarförbundet Skolledare i x kommun i frågor som rör deras anställning 

och i verksamhetsfrågor av betydelse för yrkesutövningen. De äger därvid rätt att förhandla i frågor  

enligt MBL 11,12 och 19§§. 

 

Lärarförbundet Skolledare i x kommun äger rätt utse skyddsombud för medlemmarna. I sådant 

fall anges avdelningens verksamhetsområde som skyddsområde. 

 

Ordförande i Lärarförbundet Skolledare i x kommun eller dennes ersättare adjungeras 

till avdelningsstyrelsens styrelsemöten i det fall ingen skolledare är ordinarie ledamot av 

avdelningsstyrelsen. 

 

I det fackliga arbetet är det viktigt att Lärarförbundet uppträder enat som part. Därför är ett 

fortlöpande samråd med Lärarförbundets avdelningsstyrelse av största vikt. 

 

Kollektivavtal får endast tecknas av avdelningen som part. 

 
Denna överenskommelse utvärderas årligen efter avdelningens årsmöte.  Överenskomna 

rutiner mellan avdelningen och Lärarförbundet Skolledare i XX, se bilaga.  

Datum ……………………………….. 

 

Ordförande för Lärarförbundet i XX Ordförande för Lärarförbundet Skolledare XX 

Olle Bång Lena Fång 

  



 

 

Bilaga 

 
 Överenskomna rutiner 

 
 Avd= Avdelning 

 

 LSxk= Lärarförbundet Skolledare i x kommun 

 
 FFM= Facklig förtroendeman 

 
 

VAD NÄR HUR ANSVARIG 

 

Avstämning/Samråd,  

Avdelningen och 

Lärarförbundet 

Skolledare i x kommun 

 

  Respektive ordförande 

Förhandlingsunderlag 

som kommer till 

avdelningen 

 

   

Samråd inför 

samverkan/förhandlingar 

 

  LSxk 

Medel för verksamheten 

 

   

Välkomna nya 

skolledarmedlemmar  

 

   

   Annat efter lokalt behov 

 

 
Datum ……………………………….. 

 

 
Ordförande för Lärarförbundet i XX Ordförande för Lärarförbundet Skolledare i XX  

Olle Bång Lena Fång 

 

 

 

 

 

 

 

 


