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Viktig information från Lärarförbundet  

till dig som är arbetsgivare 
 

Lärarförbundet lokalt ändrar organisation 

Efter 1 juli 2020 utökas möjligheterna för Lärarförbundets medlemmar inom det 
privata och statliga området att organisera sig och utveckla den arbetsplatsnära 
verksamheten. Det främsta målet är att den lokala samverkan när det gäller lön, 
arbetsmiljö och andra villkor, framför allt ska ske mellan lokala parter på 
arbetsplatsen. Förhoppningen är att det ska ge större möjligheter för er på 
arbetsplatsen att utveckla verksamheten tillsammans. 
 
Medlemmar kan precis som tidigare utse ombud men har också möjlighet att 
bilda klubbar med större mandat att agera utifrån sin kännedom om 
verksamheten och roll som lokalt fackliga företrädare. Beslutet om att ändra 
organisationen lokalt fattades av Lärarförbundets kongress 2018 och träder i 
kraft från 1 juli 2020. Medlemmar, ombud och klubbar inom fristående 
verksamhet tillhör därmed från och med den 1 juli i år en riksorganisation, om 
det inte redan finns eller bildas en riksavdelning inom en koncern.  
 
Med den här förändringen vill vi skapa bättre förutsättningar för större 
engagemang hos medlemmar i ett arbetsplatsnära samarbete för att utveckla 
verksamheten tillsammans med sin arbetsgivare.  
 

Förhandlingar 

Du har kanske tidigare varit i kontakt med Lärarförbundets lokala avdelning inom 
den kommun där arbetsplatsen finns. Från och med 1 juli 2020 gäller följande: 
 
När en arbetsgivare har en förhandlingsfråga som rör samverkan på 
arbetsplatsen ska förhandlingsframställan skickas till ombudet på arbetsplatsen 
eller till klubben. Om det inte finns vare sig klubb eller ombud, eller om frågan 
rör en tvist, skickas förhandlingsframställan till Lärarförbundet centralt. Den 
kommer därefter att hanteras av något av våra regionala kontor.  
 
Regionala skyddsombud 

Lärarförbundets förbundsstyrelse beslutade hösten 2019 att regionala 
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ombudsmän kan agera som regionala skyddsombud (RSO) inom fristående 
verksamhet, arbetsgivaren får meddelande när så sker.   
 
Förhandlingsframställan 
Kontakta oss om du ska skicka förhandlingsframställan eller vill komma i kontakt 
med Lärarförbundet: lararforbundet.se/kontakt  
 

Vill du veta mer? 

Här kan du läsa mer om Lärarförbundets arbete i fristående sektor: 
lararforbundet.se/fristaende 

 
Med vänliga hälsningar  
Mathias Åström, förhandlingschef  

Lärarförbundet 
Box 12 229 
Segelbåtsvägen 15 
102 26 Stockholm 

 

P.S 

Även om vi nu skriver till dig i egenskap av arbetsgivare så vet du väl om att du 
som är anställd som skolledare har möjlighet att ansluta dig till Sveriges största 
organisation för skolledare - Lärarförbundet Skolledare. Lärarförbundet 
Skolledare är en egen organisation för chefer inom Lärarförbundet. 
  
Lärarförbundet Skolledare arbetar för att utveckla yrke och villkor för rektorer, 
biträdande rektorer och andra skolledare inom hela skolväsendet. 
 
Medlemsavgiften är 290 kronor per månad och för det får du bland annat: 
• Inkomstförsäkring i medlemsavgiften omfattande 200 arbetsdagar. 
• Egen nationell skolledarstyrelse och lokala skolledarombud på de flesta orter 
som stöttar dig som anställd utifrån lag och avtal men också i vardagsfrågor i din 
funktion som ledare och chef. 
• Kurser och kompetensutveckling i din funktion som skolledare.  
• Medlemsservice alltid nära dig – i såväl villkors- som yrkesfrågor.  
• Förmånliga försäkringar 
 
Läs mer om Lärarförbundet Skolledare på vår hemsida: 
https://www.lararforbundet.se/artikelsidor/valkommen-till-lararforbundet-
skolledare 


