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En stärkt identitet
När jag under året rest runt i Sverige för att träffa medlemmar, förtroendevalda och 
kommunpolitiker har två tydliga bilder avtecknats. Å ena sidan lärares starka driv och 
stora yrkesstolthet, å andra sidan lärares bristande förutsättningar att få göra sitt 
allra bästa. Vart jag än kommit har jag alltid mötts av lärares berättelser om det som 
skapar arbetsglädje. Det är ena sidan av myntet. Den andra handlar om besparingar, 
om otillräckliga arbetsförutsättningar och brist på behöriga kollegor. 

Alldeles i slutet på året stod det klart att  
Sveriges resultat i PISA fortsätter att stiga.  
Det hade aldrig varit möjligt om inte skickliga 
och engagerade lärare hade gjort det stora jobbet 
– trots allt tuffare förutsättningar. Men det är 
märkligt att behöva konstatera att just när svensk 
skola återhämtat sig och visar allt starkare resultat, 
så upphör politikerna att prioritera utbildning. Det 
riskerar på sikt att försämra Sveriges position i 
internationella kunskapsmätningar. PISA visar 
också att svensk skola blir allt mindre likvärdig. 
Det är en signal till huvudmännen om att sätta 
skola och förskola högst på prioriteringslistan 
och till staten att ta ett större ansvar – inte minst 
för skolans finansiering. 

Mot bakgrund av de kärva ekonomiska utsikterna 
i kommunerna har Lärarförbundet under 2019 
börjat vässa förbundets arbetsmiljöarbete,  
bland annat genom det nyinrättade arbets- 
miljörådet. Med stöd i våra kollektivavtal ska  
vi som facklig organisation sätta allt hårdare 
tryck på varje skolhuvudman. 

Året bjöd på två viktiga utbildningspolitiska 
framgångar i form av att förskolecheferna från 
den 1 juli fick namn och ställning som rektorer, 
liksom att krav på lärarlegitimation gäller från 
den 1 juli för att få undervisa och ansvara för  
undervisning i fritidshemmet. Två krav som  
Lärarförbundet har kämpat för länge. 

Det uppenbara klimatavtryck som vi människor 
tenderar att göra och vikten av att våra samhällen 
blir långsiktigt hållbara har präglat mycket av 
2019. Under året har Lärarförbundet fortsatt att 
arbeta aktivt utifrån Agenda 2030 och årets håll-
barhetsrapport beskriver hur arbetet framskridit. 
Till exempel har vi börjat klimatkompensera  
våra resor. Förbundets årliga rapportering av  

miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet är 
ett viktigt led i vårt åtagande för att successivt nå  
allt bättre resultat. 

Vi som har förtroendet att leda Lärarförbundet 
måste hela tiden försäkra oss om att vi arbetar på 
bästa sätt för att svara upp mot medlemmarnas 
berättigade förväntningar. Just på grund av detta 
ansvar har Lärarförbundet och Lärarnas Riksför-
bund under året fört en dialog om möjligheterna 
att skapa en helt ny facklig organisering av lärar-
kåren. Dialogen lärarfacken emellan fortsätter 
under det nya året och framtiden får utvisa vad 
dessa samtal resulterar i. 

Med stöd i besluten från Lärarförbundets kongress 
om en ny vision och en ny inriktning för förbundet 
har arbetet fortsatt med att stärka identiteten  
som fackligt professionsförbund. En ny medlems- 
paragraf börjar tillämpas vid ingången till år 2020 
och förbundet har under 2019 satt förnyad fart på 
rekryteringsarbetet. Det arbetet fortsätter med  
högsta prioritet under året som kommer. 

Som förbund har vi under 2010-talet anträtt en  
förändringsresa och blivit mer medlemsnära med 
ett tydligt fokus på att driva frågorna om minskad 
arbetsbelastning, professionell utveckling, ökat 
inflytande och höjda löner. Lärarförbundet har 
idag en tydlig agenda för en stark profession och 
vår förändringsresa kommer att fortsätta för att 
vinna än starkare facklig kraft bakom våra krav. 

På styrelsens uppdrag överlämnar jag här  
verksamhetsberättelse, hållbarhetsrapport och 
årsredovisning för 2019. 

Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande
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Lärarförbundets syfte är att tillvarata  
medlemmarnas fackliga och professionella  
intressen. Vi är den enda organisation som  
samlar kraften från hela lärarprofessionen.  
Då blir vårt inflytande och vår ställning starkare. 
Vi vet att det är bara tillsammans som vi får bäst 
förutsättningar att vara bra lärare och skolledare.

Verksamhetsinriktningen som beslöts på  
kongressen 2018 utgår ifrån de två målområdena i 
Agenda för en stark profession: ”en organisation 
i utveckling” och ”en stark profession”. 2019  
har varit det första verksamhetsåret med den  
nya inriktningen.

Inom varje område finns målsättningar och det 
är dessa vi vill berätta om i den här verksamhets-
berättelsen över 2019. Vi har hämtat exempel 
från verksamheten ute i avdelningarna runt  
om i Sverige på hur vi arbetar mot dessa mål.

En organisation i utveckling
Arena för engagemang

• En systematisk och ständigt pågående  
medlemsdialog utgör grunden för för- 
ändringar på arbetsplatsen, avdelningen  
och Lärarförbundet nationellt.

• Fler medlemmar är engagerade i eller  
via Lärarförbundet.

Starkare tillsammans

• Lärarförbundets andel av yrkesverksamma  
utbildade lärare och skolledare har ökat.

• Ombuden har stor legitimitet bland  
medlemmarna på arbetsplatsen och skapar  
och fångar upp engagemang.

En stark profession
Ett attraktivt yrke

• Varje lärare och skolledare har en god arbets-
miljö med organisatoriska förutsättningar, bra 
balans mellan krav och resurser och tillräcklig 
tid till för- och efterarbete, planering, reflektion 
och utveckling för att säkerställa en uthållig 
kvalitet i undervisningen.

• Lärares och skolledares löner är konkurrens-
kraftiga, jämfört med andra akademikeryrken, 
med en lönestruktur där omotiverade löne- 
skillnader motverkas och en lönesättning som 
gynnar skolan, elever, skolledare och lärare.

• Fler vill bli och förbli lärare och skolledare.

Professionens utveckling gynnar kvaliteten

• Varje lärare och skolledare har goda förutsätt-
ningar och rätt till att delta i ett professions- 
program som är välförankrat i professionen  
och som innehåller kontinuerlig kompetens- 
utveckling och utvecklingsmöjligheter.

• Lärares yrkesetik genomsyrar professionens 
dagliga arbete.

• Professionens autonomi har ökat.

Vi arbetar för  
en stark profession
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Vårt uppdrag
Rekrytera

På arbetsplatsen är Lärarförbundet synligt och 
erbjuder varje lärare och skolledare medlemskap.

Lyssna

Vi är närvarande i medlemmarnas vardag och för 
en ständig medlemsdialog på arbetsplatsen för 
att fånga upp medlemmarnas viktigaste frågor.

Agera

Vi tar initiativ och agerar för att få resultat. Störst 
framgång når vi när vi använder yrkesetik och 
skollag i kombination med lag och kollektivavtal.

Uppdrag för avdelningsstyrelsenUppdrag på arbetsplatsen för ombud och klubbar
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Verksamheten 2019 i korthet
Här följer ett axplock av höjdpunkter från det senaste året.  
Läs mer på lararforbundet.se

• Februari 
Skolledare21,  
Lärarförbundet och  
Lärarstiftelsen delade  
ut pris till Årets rektor.

• Mars 
Lärarstudentpodd  
lanseras. 

• April 
Rapport:  
Dokumentationsbördan 
– så påverkas lärarnas  
arbetsmiljö.

• April 
SETT-mässa för  
innovativt lärande.

• Maj 
Fritidshemmens dag och 
förskolans dag.

Verksamhetsberättelse10

Februari  
Kampanj:  
Allt börjar  

med bra lärare!

April  
Arbetsplatsdialogen 

”Tillsammans på varje 
arbetsplats” startar!  

30 000 deltog  
t. o. m. juni.

Maj  
Lärarmarschen:  

Protestmarsch mot  
nedskärningarna i  

skolor och förskolor  
över hela landet.

http://www.lararforbundet.se


• Juli  
Lag på lärarlegitimation  
i fritidshem.

• Juli 
Almedalen: Påverkans- 
arbete för att få upp  
skolfrågan på agendan.

• Juli 
Förskolechefer är  
nu rektorer. 

• Augusti 
Deltagande i  
Pride-festivalen. 

• September 
Deltagande på bokmässan 
och pedagogikscenen.

• September 
Skolans dag.

• Oktober 
Rapport: Trygghet att  
skapa studiero.

• November 
Kampanj: Kommuner 
måste prioritera skolan.

• December 
Avtal om nytt kompetens- 
och omställningsavtal.

11Verksamhetsberättelse

Maj  
Kampanj:  

Låt lärare vara lärare, 
angående ordningsbetyg.

September  
Samverkan för  

friskare arbetsplatser! 
En partsgemensam  

vägledning för friskare 
arbetsplatser.

Oktober  
Bästa skolkommun! 

Torsby vann första pris 
följd av Storfors och  
Kalix på andra och  

tredje plats.

December  
TeachTomorrow  

Ett forum för att dela  
berättelser, nya rön  
och idéer med sikte  

på framtiden och  
framtidens  

lärande.



Mål 1
En systematisk och ständigt pågående medlemsdialog utgör grunden för förändringar på 
arbetsplatsen, avdelningen och Lärarförbundet nationellt.

12

Arena för  
engagemang
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En rörelse av  
samtal för förändring
Lärarförbundets arbetsplatsdialog drog igång  
under 2019. Över hela landet samtalar lärare 
och skolledare om sin arbetssituation och om  
de har rätt förutsättningar för att vara bra lärare  
och skolledare. Redan i juni hade 30 000 lärare, 
skolledare men också lärarstudenter deltagit.  
I Olofström har dialogen bidragit till konkreta 
förändringar. Lina Danerklint, ordförande för 
Lärarförbundet Olofström, berättar:

– Med hjälp av dialogen kunde vi identifiera  
problem kring lokalbehov, vilka lokaler och  
klassrum som är mest lämpliga till vilka klasser,  
samt schemaläggning. Nu ska vi jobba med  
hur schemaläggningen ska bli bättre för att  
underlätta terminsstarten. 

Hennes erfarenhet av arbetsplatsdialogen  
är positiv. 

– Det gick relativt lätt att genomföra den och  
det var enkelt att följa arbetsgången. Och det  
viktigaste av allt: den engagerade!

Tack vare en tydlig tidsram och tydliga frågor  
var den enkel att genomföra. Det blev många  
och bra diskussioner som höll sig till ämnet.  
Lina Danerklint tycker det är viktigt att hela  
tiden ha en arbetsplatsdialog igång.

– Lärare som grupp är duktiga på att analysera 
och identifiera problem, men ibland fastnar vi 
gärna i att diskutera problemen och inte 

möjligheterna eller lösningar. Vi måste bli  
betydligt bättre på att också prata om allt det 
som vi gör så fantastiskt bra!

– I Olofström bidrog arbetsplatsdialogen till konkreta 
förändringar, berättar Lina Danerklint, ordförande 
för Lärarförbundet Olofström.

Arbetsplatsdialogen
Lärarförbundets arbetsplatsdialog ”Tillsammans på varje arbetsplats” är en metod för att få 
igång samtal på varje arbetsplats om vad som är viktigt och hur vi kan förändra tillsammans. 
Det finns både metoder för snabbdialoger med få deltagare och metoder för en större dialog 
på en hel arbetsplats. Se lararforbundet.se/arbetsplatsdialog

1313Verksamhetsberättelse
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Mål 2
Fler medlemmar är engagerade i eller via Lärarförbundet.

Friståendedialogen  
inspirerade till att bli ombud
Under 2019 skickade Lärarförbundet ut ett  
mejl med en enkät till medlemmar på fristående  
förskolor och skolor, den s k Friståendedialogen. 
Det ledde till att det blev många nya ombud på 
fristående förskolor och skolor. En av dem som 
anmälde intresse är Karin Richson, förskollärare 
i Täby. Hon berättar:

– Jag har funderat ett tag på att det skulle vara 
roligt att bli ombud, men så har det inte blivit av. 
Men när jag gjorde Friståendedialogen kunde jag 
fylla i om det var något jag kunde tänka mig. 

Karin blev då kontaktad av Lärarförbundet  
och fick möjlighet att fråga vad uppdraget  
egentligen innebär.

Det här med rättigheter och skyldigheter tycker 
Karin Richson är viktigt och det som lockar med 
att bli ombud är möjlighet att få vara med och 
påverka:

– Jag tycker också det är roligt att driva frågor 
framåt. Det här är en superbra möjlighet för mig 
att få lära mig mer.

Vilken är den viktigaste frågan för lärare idag?

– Arbetsmiljön! Det är ett ganska tufft arbete  
och jag skulle vilja arbeta för att förbättra förut-
sättningarna. Det handlar om att vi ska hålla hela  
yrkeslivet och om att motivera fler att välja yrket. 

Nästa steg för Karin Richson blir nu att anmäla 
sig till en grundutbildning för ombud.

– Jag tycker det är roligt att driva frågor framåt, säger 
ett av Lärarförbundets nyaste ombud, Karin Richson 
som är förskollärare på Lundens förskola i Täby.
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Nya grepp i  
Uppsala lockade medlemmar
Lärarförbundet i Uppsala gjorde succé  
med lördagsbrunch för sina medlemmar. 
Avdelningsstyrelsen kallar aktiviteten ”After 
work à la brunch”. Första gången kom mer än 
100 deltagare. 

 – Vi har under några år funderat på hur vi kan  
få flera medlemmar att delta på våra aktiviteter. 
Vi ville också bli ännu mer attraktiva för unga 
och yrkesaktiva som inte är med hos oss än och 
började testa lite olika varianter, berättar Hala 
Alwani, från styrelsen.

Medlemmarna tog med kollegor och vänner  
som är lärare. Avdelningsstyrelsen presenterade 
Lärarförbundet och berättade om något aktuellt i 
avdelningen. Deltagarna fick svara kort på några 
frågor från medlemsdialogen på post-it lappar 
som sedan fästes på väggen. Svaren tog styrelsen 
med sig in i sitt arbete. 

– Det handlar om att hitta något som passar 
medlemmarna i den egna avdelningen, säger 
Hala Alwani. Härnäst tänkte vi testa någon  
aktivitet om hälsa.
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Mål 3
Lärarförbundets andel av yrkesverksamma utbildade lärare och skolledare har ökat.

16

Starkare  
tillsammans
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Tro att vi kan göra skillnad!
Gabriel Gawrye är ombud och modersmålslärare 
i Södertälje. Under 2019 rekryterade han 17 nya 
medlemmar till Lärarförbundet! För Gabriel 
handlar det i första hand om att själv tro på att 
Lärarförbundet gör skillnad, ha bra kontakt med 
kollegor och nyanställda och gå på de kurser som 
Lärarförbundet erbjuder. 

– Jag inleder alltid ett samtal med att berätta 
kort om Lärarförbundet, om förmånerna i  
medlemskapet och att vi genom att bli fler  
kan påverka mer!

Gabriel tycker också det är viktigt att lyfta  
fram tryggheten som ett medlemskap innebär, 

att du kan få stöd och hjälp om du får problem  
på jobbet.

– Jag har bra kontakt med mina kolleger och 
frågar alltid om de är medlemmar. Sen berättar 
jag om Lärarförbundet.

Gabriels tre viktigaste argument: 

• Trygghet, att få hjälp vid problem på jobbet. 

• Stöd och råd vid lönesamtal. 

• Tillsammans kan vi påverka mer.

17Verksamhetsberättelse



Lärarförbundet  
tog plats på skolgården
Lärarförbundet i Falkenberg grillade hamburgare 
på kommunala gymnasieskolan inför termins-
starten och fick fyra nya medlemmar. Charlotte 
Neumann, Lärarförbundets ombud, berättar:

– Skolans 100 lärare är utspridda på många 
byggnader och program och vi ville göra något 
som var synligt för alla. Så vi tänkte: alla måste 
äta. Vi tog med oss grillar och grillade hamburgare 
på skolgården. Det fungerade fantastiskt bra!  
60-70 lärare kom förbi. 

De fick direkt tre nya medlemmar och en  
studerandemedlem.  

Dessutom blev det många bra samtal – om allt 
från strategier för att få arbetsgivaren att förstå 
att lärarna måste ha ställtid mellan lektionerna 
till varför man ska vara med i facket. 

– Nu ska vi följa upp besöken och fånga upp de 
lärare som överväger medlemskap. Jag funderar 
på om vi ska bjuda på linssoppa nästa gång,  
säger Charlotte Neumann som tycker att man 
inte ska krångla till det och våga hoppa över  
den allvarliga agendan i inbjudan.

Christian Alcaraz och Karin Lagerblad från Lärarförbundet bjuder på hamburgare på skolgården.  
Foto: Karin Alfredsson.
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Mål 4
Ombuden har stor legitimitet bland medlemmarna på arbetsplatsen och  
skapar och fångar upp engagemang.

Boden har ombud  
på alla arbetsplatser
I Boden i Norrbotten fanns det sedan tidigare om-
bud på alla kommunala arbetsplatser, men det 
saknades ombud på de fristående arbetsplatserna. 
Efter ett års intensivt arbete i avdelningen under 
2019 har nu även dessa skolor ombud. 

Carin Nordberg, Jenny Lindgren och Ulla Juntti 
Karlsson i avdelningsstyrelsen har varit ansvariga 
för satsningen. Carin Nordberg berättar:

– Vi tog ett aktivt beslut på årsmötet att fokusera 
på de fristående enheterna, att få ombud på alla 
arbetsplatser samt att ha regelbundna ombuds-
träffar och frekventa arbetsplatsbesök. Målet är 
att medlemmarna inom fristående ska ha en god 
lokal organisation innan 1 juli 2020. 

I Bodens kommun finns flera stora fristående verk-
samheter: Norrskenet som ingår i Academedia, 
en större förskola och fyra mindre enheter. 

– Vi har besökt arbetsplatser, bjudit på fika,  
engagerat den regionala ombudsmannen –  
allt för att få medlemmar och värva arbetsplats-
ombud så att deras röster kan bli hörda, säger 
Carina Nordberg och konstaterar att det nu  
finns ett eller flera Lärarförbundsombud på  
alla fristående enheter. 

Avdelningen har regelbundna ombudsträffar 
med de fristående enheterna och kommer att  
hålla en särskild ombudsutbildning för dem.  
De bjuder också in alla medlemmar inom fri- 
stående verksamhet på allt som arrangerats  
på lokal nivå.

– Nu välkomnar ombuden nya kollegor med 
”här har vi ombud och du är jättevälkommen”. 
Vi har ökat med minst 6 nya medlemmar  
tack vare det!
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Ett attraktivt yrke

Mål 5
Varje lärar- och skolledare har en god arbetsmiljö med organisatoriska förutsättningar, 
bra balans mellan krav och resurser och tillräcklig tid till för- och efterarbete, planering, 
reflektion och utveckling för att säkerställa en uthållig kvalitet i undervisningen.
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Fördubblade  
antalet planeringsdagar
Lärarförbundet i Jönköping lyckades i sitt  
påverkansarbete då två planeringsdagar för  
kvalitetsarbete i fritidshemmen blev fyra. Det här 
är resultatet av ett långsiktigt påverkansarbete 
av Lärarförbundet i Jönköping. Cecilia Larsson, 
ordförande, och Madeleine Eriksson, vice  
ordförande, berättar:

– Vi blev kontaktade av ombud och frustrerade 
lärare som kände att fritidshemmen kommit i 
skymundan och att alldeles för mycket är upp till 
varje skola och rektor att lösa.

Det här var för ett år sedan. Snabbt bjöd avdel-
ningen in till ett möte med ombud och engagerade 
lärare inom fritidshemmen. Det blev tydligt att 
det ser väldigt olika ut i kommunen i fråga om 
möjligheten att bedriva undervisning med kvalitet 
och att mycket behöver hända. 

– Tillsammans tog vi fram en åttapunktslista 
med vad vi ville jobba vidare med: likvärdigheten, 

andel legitimerade lärare, elevgruppstorlekarna, 
planeringstiden, det kompletterande uppdraget, 
särskilt stöd, lokalerna och att få till karriär- 
tjänster, berättar de. 

Gruppen bestämde sig för att de skulle koncentrera 
sig på elevgruppernas storlek och möjligheterna 
till planering. De jobbade intensivt och hade  
en bra dialog med politikerna och fick stöd av 
rektorerna. Till slut fattade nämnden beslut 
om ytterligare två planeringsdagar vikta för  
kvalitetsarbete i fritidshemmen. 

– Att vi lyckades påverka har skapat massor  
av energi! Det finns ett politiskt engagemang  
för frågan, och det tack vare kompetens och  
engagemang hos Lärarförbundets medlemmar. 
Nu kastar vi oss vidare in i nästa steg, förklarar 
Cecilia Larsson och Madeleine Eriksson.
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Sveriges bästa flextidavtal!
Härryda kommun började märka att allt fler  
som sökte förskollärartjänster, men också ny- 
anställda, efterfrågade flextid. Då vände de sig  
till Lärarförbundet. 

– Arbetsgivaren kontaktade oss för att inleda 
samtal, berättar Bo Henriksson, ordförande i  
Lärarförbundet Härryda som förankrade frågan 
hos ombuden på arbetsplatserna. 

– Vi fick grönt ljus från ombuden att fortsätta 
sonderingarna med arbetsgivaren. Under drygt 
ett halvår processade vi fram en gemensam 
grundsyn om hur ett flextidsavtal skulle kunna 
bidra till att synliggöra arbetstiden och till en 
bättre arbetsmiljö. Även frågan om kvaliteten  
i verksamheten kunde påverkas av detta disku- 
terades, säger Bo Henriksson. 

Ett första utkast på ett avtal togs fram som  
ombuden fick ge synpunkter på innan förhand-
lingarna fortsatte. Till slut fanns ett avtalsförslag 
som testades på fyra ”provförskolor” under ett 
års tid. Under den tiden kunde de rätta till saker 
som inte fungerade.

Nu har det färdiga avtalet rullats ut på samtliga 
förskoleenheter i Härryda. Mottagandet har varit 
väldigt positivt. Nu synliggörs den tid som  
personal är på plats innan ett pass startar för att 
förbereda men också tiden i tamburen med en 
frågvis förälder. Medlemmarna är otroligt nöjda 
och Lärarförbundet i Härryda är väldigt stolt.

– Det här är Sveriges absolut bästa flextidsavtal 
inom förskolan, säger Bo Henriksson. Våra  
erfarenheter så här långt är mycket goda. Avtalet 
ger medlemmarna stora möjligheter att hantera 
sin arbetstid.

Bo Henriksson, ordförande Lärarförbundet Härryda 
förklarar att en del av framgången beror på att det 
fanns två parter som hade samma viljeinriktning och 
som var bredda att lyssna och ta till sig av  
motpartens argument.
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Kritiserat lönekriterium togs bort
Uppsala kommun införde 2017 ett nytt löne- 
kriterium baserat på undervisningstid. Både  
lärare och fackförbund protesterade och menade 
att kommunen satte kvantitet före kvalitet. 

Båda lärarfacken anmälde kommunen till  
Arbetsmiljöverket och under 2019 ändrade  
sig kommunen. Lönekriteriet avskaffades.

– Kriteriet har upplevts som stressande snarare 
än kreativt. Det är grunden till att jag nu vill gå 
vidare i förhandlingar, säger Birgitta Pettersson, 
utbildningsdirektör i kommunen.

Louise Plobeck, lokal ordförande för  
Lärarförbundet i Uppsala, ser det som en seger 
för att värna kvaliteten i undervisningen.

– Lärare ska undervisa så bra som möjligt, inte 
nödvändigtvis så mycket som möjligt. Vi har sett 
en risk för att kvaliteten får stå tillbaka om vi 
måste hinna undervisa fler grupper, säger hon.

Nu ska ett nytt lönekriterium förhandlas fram 
mellan arbetsgivare och fack. Kommunen  
kommer att föreslå formuleringar om att ut- 
veckla arbetssätt och arbetsformer.

  

 
Louise Plobeck, Lärarförbundet Uppsala, menar  
att beslutet är en seger för att värna kvaliteten  
i undervisningen.

Mål 6
Lärares och skolledares löner är konkurrenskraftiga, jämfört med andra akademikeryrken, 
med en lönestruktur där omotiverade löneskillnader motverkas och en lönesättning som 
gynnar skolan, elever, skolledare och lärare.

Mål 7
Fler vill bli och förbli lärare och skolledare.
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Professionens  
utveckling gynnar  
kvaliteten

Mål 8
Varje lärare och skolledare har goda förutsättningar och rätt till att delta i ett 
professionsprogram som är väl förankrat i professionen och som innehåller kontinuerlig 
kompetensutveckling och utvecklingsmöjligheter.
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Legitimationskrav  
för undervisning i fritidshem
Den 1 juli 2019 infördes krav på lärarlegitima- 
tion och behörighet för att få undervisa och 
ansvara för undervisning i fritidshemmet, något 
Lärarförbundet länge har kämpat för. Det är  
viktigt att samma krav ställs i fritidshem som i 
övriga skolformer. Legitimationen är ett bevis 
på särskild kompetens och kravet på behörighet 
för att undervisa i fritidshemmet innebär en 
kvalitetssäkring. Det innebär också att det blir 
ännu viktigare att följa upp andelen behöriga 
lärare, och att förbättra likvärdigheten för alla 
elever som tillbringar halva sin skoldag på fritids. 

Förhållandet mellan yrkesrollerna i fritidshem 
motsvarar nu det som gäller i förskolan. Det 
innebär att det är legitimerade som bedriver och 
ansvarar för undervisning, men i undervisningen 
får även finnas annan personal som barnskötare 
och fritidsledare.

Anställningstryggheten påverkas inte direkt av 
införandet av lärarlegitimation, men på sikt kan 
arbetsgivare ställa nya krav på kvalifikationer. En 
arbetsgivare kan välja att omorganisera arbetet, 
exempelvis genom att fatta beslut om att endast 
legitimerade lärare i fritidshem ska arbeta på  
fritidshemmen. Då kan det uppstå arbetsbrist  
för icke-legitimerade lärare.

Lärarförbundet menar att huvudmännen nu 
måste prioritera fritidshemmen, ge rätt förutsätt-
ningar för den fritidspedagogiska undervisningen 
och säkerställa att alla elever får möta behöriga 
lärare i fritidshem.

Det måste finnas en legitimerad, behörig lärare 
i fritidshem närvarande i varje elevgrupp. Även 
om det enligt lagen inte krävs att den ansvariga 
läraren alltid är närvarande i undervisnings- 
lokalen, så ligger det i uppdragets natur att  
läraren i fritidshem behöver vara närvarande  
i elevgruppen och kunna följa varje elevs utveck-
ling för att kunna ta ansvar för undervisningen. 
Fritidspedagogiskt lärande är situationsstyrt, 
upplevelsebaserat och grupporienterat, och kan 
inte planeras vid ett skrivbord av någon som inte 
deltar aktivt i verksamheten.

Några punkter ur den nya lagen

• Utbildningar till fritidspedagog som startade 
före 1977 ger inte legitimation. Det här tycker 
Lärarförbundet är fel och driver på för en för-
ändring så att även de kan få lärarlegitimation 
med behörighet för fritidshem. 

• Lärare i fritidshem kan söka behörighets- 
kompletterande kurser inom lärarlyftet avsedda 
för fritidspedagoger, efter att ha fått legitimation.

• Det är rektorns ansvar att det finns legitimerade 
lärare i fritidshem. Om man saknar legitima-
tion kan man inte bli tillsvidareanställd som  
lärare, enligt skollagen. Skolhuvudmän kan  
däremot ge tidsbegränsade anställningar på  
ett år i taget till olegitimerade lärare i fritids-
hem. En person som saknar lärarlegitimation 
kan även anställas på en annan befattning än 
lärare, exempelvis som barnskötare, elev- 
assistent eller fritidsledare. 
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Mål 9
Lärares yrkesetik genomsyrar professionens dagliga arbete.

26 Verksamhetsberättelse



Trygghet att skapa studiero
Sveriges lärare ska inte behöva riskera att 
bli anmälda för att de gör sitt jobb. Hälften 
av lärarna i grundskolan och gymnasiet har 
undvikit att ingripa i stökiga situationer 
på grund av rädsla för att bli anmälda. 
Lärarförbundet publicerade under 2019 en 
rapport där man kräver att skollagen ändras  
och att lärarnas befogenheter tydliggörs. 

Många lärare tvekar att gripa in i stökiga  
situationer i skolan. Det visar den enkätunder- 
sökning Lärarförbundet gjorde bland drygt  
1 000 lärare. Det råder stor osäkerhet hos landets 
lärare kring vilka befogenheter de har för att  
ingripa när elever stör undervisningen, något 
som går ut över lärarnas arbetssituation och  
elevernas studiero. 

Det här handlar om centrala delar i lärares  
yrkesetik: att alltid möta elever med respekt och 
att skydda varje individ mot skada.

Lärare har idag en högre arbetsbelastning än 
många andra yrkesgrupper och är kraftigt över-
representerade när det gäller sjukskrivningar. 
Stressen över en stökig skolmiljö och ett under-
måligt regelverk borde inte få lägga ytterligare 
sten på arbetsbördan.

I rapporten som publicerades i september 2019  
visar Lärarförbundet på problemen med gällande 
regelverk och ger konkreta förslag på förändringar 
där politikerna måste ta sitt ansvar.

Rapporten visar bland annat att:

• Hälften av lärarna har tvekat att ingripa i  
stökiga situationer på grund av rädsla för  
att bli anmälda.

• 4 av 10 svarar att det inte är tydligt vilken  
befogenhet de har och känner sig ofta stressade 
över att inte veta hur de ska agera när  
elever stör.

• En fjärdedel av lärarna har övervägt att sluta på 
grund av bristande studiero på deras lektioner.

• Drygt 4 av 10 svarar att de känner sig osäkra 
på hur de ska agera när en elev vägrar lämna 
klassrummet trots att de har visat ut eleven.

• Omkring en tredjedel känner sig osäkra på hur 
de ska agera när en elev vägrar lämna ifrån sig 
sin mobil eller andra föremål.

• 30 procent har känt olust att gå till arbetet  
på grund av störande elever.

Skolan har en skyldighet att se till så att  
eleverna får utbildning av hög kvalitet. Ökade  
befogenheter för lärare att ingripa fysiskt är  
dock inte en lösning för att skapa studiero. Den 
verkliga lösningen handlar om tillräckliga resurser 
för stöd, tid för att planera undervisningen,  
elevhälsa och rastverksamhet.

Lärares yrkesetik är en central del av lärarrollen 
som innebär att lärare alltid sätter eleverna och 
deras lärande i centrum. Lärare förbinder sig  
genom de yrkesetiska principerna att alltid  
bemöta eleverna med respekt för deras person 
och integritet samt att skydda varje individ mot  
skada, kränkning och trakasserier. 
 

Yrkesetiska seminarier

Lärarförbundets yrkesetiska seminarier är 
ett tillfälle för att reflektera kring yrkesetik. 
Vad innehåller den, hur kan den vara till stöd 
i det vardagliga arbetet, och vilken betydelse 
har den för professionen? Teori blandas med 
diskussioner kring olika etiska dilemman. 

Under 2019 genomfördes 38 yrkesetiska 
seminarier runt om i landet med över  
2 000 deltagare.
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Mål 10
Professionens autonomi har ökat.

Äntligen blev  
förskolechefer rektorer!
Efter att riksdagen fattat beslut om att förskole- 
chefer ska kallas rektorer och få en fullvärdig 
obligatorisk rektorsutbildning på 30 högskole- 
poäng, infördes den nya lagen 2019. Förskole- 
chefer blev rektorer och ska gå samma obliga- 
toriska rektorsutbildning som övriga rektorer  
i skolväsendet. 

– Det här har Lärarförbundet Skolledare  
och Lärarförbundet kämpat för länge, säger 
Ann-Charlotte Gavelin Rydman, ordförande  
för Lärarförbundet Skolledare.

De som påbörjade ett förskolechefsjobb innan 
den 1 juli 2019 är undantagna från kravet på  
obligatorisk utbildning. Samma sak gäller  
naturligtvis för dem som har gått ny eller  
gammal rektorsutbildning. 

Ann-Charlotte Gavelin Rydman menar att  
titeln är viktig eftersom chefsuppdragen i stora 
drag är lika. Både rektorer och förskolechefer  
fattar beslut om enhetens inre organisation, leder 
det pedagogiska arbetet, ansvarar för att enheten 
följer styrdokumentens krav och riktlinjer och 
fördelar resurserna efter barnens och  
elevernas behov. 

– Det har känts fel att förskolans chefer  
ska ha en annan titel och en kortare utbildning, 
förklarar hon.

Nu kan Lärarförbundet Skolledare ägna sig mer 
åt andra frågor, och dessutom vänja sig vid att 
vara den organisation som har överlägset flest  
yrkesverksamma rektorer som medlemmar.

Ann-Charlotte Gavelin Rydman, ordförande för  
Lärarförbundet Skolledare, är glad över förändringen.
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Intäkter flerårsöversikt (Mkr)

53,8%
Verksamhetskostnader

3,3% Organisation förtroendevalda

1,5% Internationellt samarbete

19,1% Administrativa kostnader

3,7% Avgifter till andra organisationer

10,8% Anslag till avdelningarna 

7,9% Tidningskostnader

53,8 % Verksamhetskostnader

604 613

658

605 606

20192018201720162015

Så användes medlemsavgiften 2019

Så fördelades pengarna
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Visionen för de globala hållbarhetsmålen är att fram till 2030 avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheten 
och orättvisan i världen, främja fred och rättvisa och att lösa klimatkrisen.

Här berättar vi vilka konsekvenser Lärarförbundets 
verksamhet ger då det gäller miljö, ekonomi 
och sociala frågor och vad vi kan göra för att 
minimera riskerna. Vi visar en linje från policy, 
mål och indikatorer fram till årets resultat. 
Lärarförbundet tar hållbarhetsfrågorna på allvar. 
För ideella organisationer som Lärarförbundet 
är det livsviktigt att vi lever som vi lär. Våra 
medlemmar förutsätter det och hela vår 
trovärdighet hänger på det. 

FN:s 193 länder kom 2015 överens om globala 
mål för en hållbar utveckling: Agenda 2030.  
Det är den mest ambitiösa agendan för hållbar 
utveckling som världens länder någonsin antagit 
och målet är att avskaffa extrem fattigdom, att 
minska ojämlikheter och orättvisor i världen, att 
främja fred och rättvisa och att lösa klimatkrisen. 
Lärarförbundet vill dra sitt strå till stacken för att 
förverkliga visionen.

Vår verksamhet  
ska vara hållbar
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Prioriterade globala mål för facket

För fackliga organisationer är det globala målet 
nr 8 centralt: att stärka föreningsrätten, rätten 
till kollektiva förhandlingar och ett hållbart 
arbetsliv med anständiga arbetsvillkor.1 LO, 
TCO och Saco har gemensamt bestämt sig för 
att prioritera ett antal globala mål,2 bland dem 
mål nr 4: God utbildning för alla. Detta är  
också Lärarförbundets prioriterade mål 
eftersom lärarnas roll för att uppfylla mål  
nr 4 är avgörande.

1. Rapport: Agenda 2030, LO:s, TCO:s och Sacos bidrag till att uppnå de globala hållbarhetsmålen i Sverige och internationellt. (2019).
2. www.globalamalen.se
3. www.globalreporting.org
4. Ca 36 000 medlemmar berättade om vad de anser är viktigast att utveckla i framtiden.

Redovisningsprinciper

Vi har inspirerats av metoden GRI Standards 
(Global Reporting Initiative)3 i vår rapportering. 
Rapporten blir jämförbar mellan åren om vi fort-
sätter att mäta samma indikatorer och vi kan  
också jämföra den med andra organisationer  
som använder sig av samma metod.

Vi lever också upp till de krav som årsredovisnings- 
lagen ställer på en hållbarhetsrapport. Styrelsens 
ansvar för hållbarhetsrapporten konstateras i för-
valtningsberättelsen som revideras av extern revisor.

Det här tycker  
Lärarförbundets medlemmar
Vi tar ansvar för att vår verksamhet är hållbar  
utifrån organisationens förutsättningar och  
möjligheter. En förutsättning är att medlemmarna 
tycker att vi satsar på rätt saker. Därför försöker 
vi i dialog med medlemmarna, och andra viktiga 
intressenter, ringa in vilka hållbarhetsfrågor som 
det är viktigast att Lärarförbundet arbetar med 
och inom vilka vi har störst påverkan. Vi har inte 
tagit fram någon ny väsentlighetsanalys för årets 
rapport utan byggt denna så kallade väsentlig-
hetsanalys på:

• Enkäten ”Medlemsdialogen”4 2017. 

• Medlemsenkäten 2018. 

• Enkät bland Lärarförbundets anställda 2018.

• Intervjuer med tre samarbetspartner:  
TM, Sodexo och Avonova.

 

De viktigaste frågorna enligt intressenterna:

• Arbetsmiljö.

• Arbetsförhållanden.

• Anställning och sysselsättning.

• Arbetsskydd och hälsovård.

• Barnarbete.

• Föreningsfrihet och rätt  
till kollektivförhandlingar.

• Icke-diskriminering.

• Kompetensutveckling och utbildning.

• Indirekt ekonomisk påverkan.
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Vilket värde kan vi skapa?

Social hållbarhet är det område där Lärarförbundets 
verksamhet har störst påverkan. Det framgår 
tydligt i väsentlighetsanalysen. Många av de glo-
bala målen handlar om social hållbarhet, om att 
arbeta för en samhällsutveckling som säkerställer 
de mänskliga rättigheterna, demokrati och ett 
hållbart arbetsliv. Det här är också grundläggande 
målsättningar för Lärarförbundets hela verksam-
het. Därför fokuserar vi rapporteringen kring 
dessa. Det innebär inte att till exempel miljö- 
frågorna är mindre viktiga, men de är inte centrala  
i vår verksamhet eftersom Lärarförbundets  
verksamhet inte har någon stor miljöpåverkan. 
Vi vill ändå agera miljömässigt hållbart och  
rapporterar därför några för vår verksamhet  
relevanta miljöämnen.

Årsredovisningslagen

Lag (2016:947) säger att alla juridiska 
personer som under året haft mer än 250 
anställda, en balansomslutning högre än 
175 miljoner kronor och en nettoomsättning 
större än 350 miljoner kronor (två av förut-
sättningarna uppfyllda) ska avge hållbar- 
hetsrapport. Den ska innehålla upplysningar 
om: miljö, motverkande av korruption,  
personalfrågor, respekt för mänskliga 
rättigheter samt sociala förhållanden.
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Vi förändrar på  
arbetsplatsen och  

kan påverka

Lärarfacken  
stöttar varandra  

internationellt för 
att få större kraft

Vi påverkar  
politiker och 

 myndigheter för 
att få gehör för  

våra krav

Vi har en dialog 
med arbetsgivaren 
och förhandlar om 

bättre villkor

Vi ställer krav på 
våra leverantörer 

 för ett hållbart 
samarbete

Vi samlar  
kraften från hela  

lärarprofessionen

Det värde 
vi skapar

Medlemsnytta

Ett hållbart  
arbetsliv

En stark  
profession

Värdekedja
Vi agerar inte i en bubbla utan allt det vi gör är avhängigt även av andra intressenters val och 
verksamhet. Vi måste vara medvetna om detta för att göra de bästa vägvalen, kunna ställa 
krav och påverka. Medlemsnytta och hållbarhetsmål samverkar.
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Vi driver  
utvecklingen tillsammans

5. Se Årsredovisningen sid 55.

Det är i den demokratiska processen, från  
den enskilde medlemmen på arbetsplatsen  
hela vägen till kongressen, som de frågor formas 
som medlemmarna vill att organisationen ska  
fokusera på. Allt arbete styrs av de riktlinjer  
som kongressen beslutar om.5

Men Lärarförbundet för också en pågående  
dialog med sina medlemmar för att fånga upp  
de mest angelägna frågorna. Det sker i möten  
och utbildningar, genom kontaktkanaler,  
sociala medier, nyhetsbrev och i särskilda  
undersökningar.

Det här gör vi för att utveckla verksamheten:

• Uppföljningar där vi lär oss av våra  
misstag och framgångar. 

• Vi tar fram indikatorer i verksamhetsupp- 
följningen för att se hur pass väl vi nått våra mål. 

• Vi gör undersökningar, medlemsenkäter och 
pulsmätningar bland anställda. 

• Vi utvärderar utbildningar, kampanjer och  
annan verksamhet.

Styrningen av hållbarhetsarbetet

• Kongressbeslut → Styrdokument.

• Styrelsebeslut → Policyer.

• Kansliets ansvar → Riktlinjer och  
regler, delegering.

Hållbarhetsrapport 35



Social hållbarhet

Mänskliga rättigheter är grunden
Våra grundläggande värderingar om  
människors lika värde bygger på FN:s  
konventionom mänskliga rättigheter och  
på ILO-konventionerna nr 87, 98, 100, 111,  
128 och 182  om: 

• Lika lön för lika arbete oavsett kön.

• Diskriminering i fråga om anställning  
och yrkesutövning.

• Minimiålder för arbete samt samt förbud 
mot de värsta formerna av barnarbete.

• Föreningsfrihet och skydd för rätten att  
organisera samt rätten att organisera och  
förhandla kollektivt.

Andra viktiga principer är FN:s Global  
Compacts tio principer för företag rörande 
mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö samt  
mutor och korruption och OECD:s riktlinjer  
för företag.

Lärarförbundets värderingar 

Vi ska vara tillgängliga, ge tydlig information, 
visa respekt för individen, respektera sekretess 
och vara kostnadsmedvetna. Alla anställda och 
förtroendevalda får ta del av och förväntas följa 
policyer och riktlinjer.

Placeringspolicy

Vi investerar endast i företag som stödjer och 
respekterar mänskliga rättigheter inom den  
sfär som de kan påverka. De ska också försäkra 
sig om att företaget inte, direkt eller indirekt, är 
delaktigt i brott mot mänskliga rättigheter. Vi 
tar även hänsyn till anställdas arbetsvillkor och 
rättigheter, miljö och klimat samt affärsetik. Vi 
investerar inte i företag som har verksamhet inom:

• vapen och krigsmateriel,

• pornografisk verksamhet,

• tobaksprodukter, alkoholhaltiga drycker,

• fossilbränsleindustrin.

Upphandlingspolicy

Vi samarbetar endast med företag och 
organisationer som delar Lärarförbundets 
grundläggande värderingar, har kollektivavtal 
och uppfyller lagstiftningens krav gällande 
arbetsmiljö, jämställdhet och diskriminering. 
Lärarförbundets leverantör av profilprodukter 
arbetar systematiskt utifrån en uppförandekod 
för att upprätthålla en hög moral och etik vad 
gäller produktion och inköp. På det viset ska 
de kunna leva upp till Lärarförbundets krav på 
schyssta arbetsförhållanden.

Studiecirkel i Demokratiska Republiken Kongo i ett samarbetsprojekt med tre lokala lärarfack som  
Lärarförbundet stöder.
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Annonspolicy

Lärartidningarna publicerar inte kontakt- 
annonser, annonser med pornografiskt,  
rasistiskt eller annat kränkande innehåll.  
Annonsernas innehåll eller annonsörernas  
värdegrund får inte strida mot Lärarförbundets 
grundläggande värderingar.

Föreningsfriheten är en central princip!

Det fackliga arbetet grundar sig i föreningsfri- 
heten och rätten till kollektivförhandlingar.  
Därför är Lärarförbundets arbete med att teckna 
kollektivavtal för medlemmarna en av de grund-
läggande uppgifterna liksom att värna om den 
enskilde medlemmens rätt att få fackligt stöd  
när förhållandena på arbetsplatsen inte är bra. 

Det är en självklarhet att också Lärarförbundets 
anställda har samma fackliga rättigheter och vi 
har kollektivavtal med Unionens riksklubb och 
Akademikerföreningen vid Lärarförbundet.  
Avtalet gäller för anställda vid Lärarförbundet 
och Lärarfortbildning.

Nyckeltal 2019

Mänskliga rättigheter: 

• 439 personer har tagit del av webbutbild-
ningen Vär(l)degrunden.

• Ca 100 personer har tagit del av den inter-
nationella modulen i styrelseutbildningen 
och 42% har genomfört hela kursen. 

Internationellt  
samarbete för globala mål
Rätten till utbildning för alla är ett av de  
globala målen och en avgörande faktor för att  
nå dit är att lärarnas förutsättningar stärks.  
Därför samarbetar vi med lärarorganisationer i 
andra länder i det globala lärarfacket Education 
International (EI) och med de nordiska lärar- 
organisationerna. Lärarförbundet stöttar lärare 
i andra länder att organisera sig så att de kan 
bygga starka, oberoende och demokratiska fack- 
liga organisationer. Se lista samt kostnad per  
projekt i Årsredovisningen sid 65. 1,5% av  

6. Avrundat till närmaste tusental.

medlemsavgifterna används under kongress- 
perioden för Lärarförbundets internationella  
arbete. 2019 uppgick detta stöd till 5,5 miljoner 
kronor. Lärarförbundet bidrag för fackligt ut-
vecklingssamarbete från Sida via Union to Union 
uppgick till 4,9 miljoner kronor (varav vår egen-
insats var 542 0006 SEK).  

Resultat i utvecklingssamarbetet 2019

• Flera organisationer har ökat sitt medlems- 
antal, förbättrat sina medlemsregister och  
insamling av avgifter. 

• Rollen i den sociala dialogen har stärkts både 
via välorganiserade strejker som tvingat arbets-
givaren till förhandlingsbordet, som i Colombia 
eller genom kollektivavtal med ett ökat antal 
arbetsgivare, som i Malawi. 

• Jämställdhet: EI har genom både styrelse- och 
kongressbeslut ökat andelen kvinnor i sina  
beslutande organ. Det är en viktig signal till  
alla medlemsorganisationer och stöd för att  
nå jämställdhetsmålen. 

• Intressentengagemang: Ett ökat fokus på  
medlemsnära arbete finns i projekt i Malawi, 
Indonesien, DRC Kongo, Gambia och Zanzibar. 

• Påverkansarbete: ACT och SMP-NATOW har 
genom gemensamt påverkansarbete mot den  
filippinska statens avtal med vinstdrivande 
skolor förmått staten att inte förnya avtalet 
2019. I DRC Kongo har de lärarfackliga organi- 
sationerna varit drivande i att ta fram en lag 
om gratis grundskola för alla och driver nu en 
framgångsrik kampanj om lagens implemen- 
tering. I Indonesien har PGRI kämpat för  
fast anställning av kontraktsanställda lärare. 
Ytterligare 55 000 lärare har nu fått trygga  
anställningar med pensionsrätt.
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Indikatorer internationellt opinionsarbete i Sverige

• Global Action Week:  
Fokus 2019 låg på unga lärare.   

• Världslärardagen:  
Det blev istället en världslärarvecka med  
besök från Lärarförbundets samarbetsparter i 
Indonesien, Filippinerna, Gambia och Malawi. 
Dialog med medlemmar fördes under arbets-
platsbesök, med lokalavdelningar, regionala 
nätverk och Lärarförbundet Student om både 
gemensamma utmaningar och skillnader på  
arbetsplatsen och i organisationerna. 

• Utbildningar och stipendier:  
Alla förtroendevalda och anställda har  
tillgång till utbildningar i internationella  
frågor. De internationella frågorna har under 
året tagits upp i rekryteringsarbetet med bl a  
en ombudsguide och medlemserbjudande.  
Stipendier för fackliga studier utomlands hade 
stor efterfrågan under vårens ansöknings- 
omgång. 8 ansökningar beviljades (totalt  
44 personer) för fackliga studier i Australien,  
Chile, Ghana,Italien, Irland, Libanon,  
Mongoliet, Norge, Tyskland och Österrike.

Education International (EI) höll världskongress under året och lade grunden till det globala lärarfackliga  
arbetet för de kommande fyra åren. Kongressen beslöt om ökad andel unga och kvinnor i kongressen och den 
nya EI-styrelsen hade en majoritet av kvinnor för första gången i historien. Lärarförbundet drev aktivt  
frågor om HBTQ-rättigheter, flyktingars rätt till utbildning, digitalisering och AI.
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Vi visar vad  
Lärarförbundet står för
Vi arbetar aktivt för att tydliggöra Lärarförbundet 
i debatten och för att få fler lärare att vilja bli 
medlemmar. Genom att sprida kännedom om 
förbundet kan vi påverka för att nå våra målsätt-
ningar. Vårt opinions- och marknadsförings- 
arbete styrs av policyer och Lärarförbundet följer 
marknadsföringslagen. Sociala medier är centrala 
i vår kommunikation där når vi ut till både med-
lemmar och potentiella medlemmar. 

Antalet direktmeddelanden via sociala medier har 
ökat något och ligger numera runt 25–30 i veckan. 
De är mer åsiktsbaserade än de frågor som  
kommer in genom våra andra kanaler som mail 
och telefon. Det kräver ett annat bemötande vilket 
vi bygger strategier för med hänsyn till GDPR.

Inget material publiceras på Facebook och/eller 
Instagram innan minst en kommunikatör gran-
skat och fastställt att innehållet är i linje med  
Lärarförbundets politik.

Allt börjar med bra lärare 

Lärarförbundet bedrev under året den största  
varumärkeskampanj förbundet någonsin haft: 
”Allt börjar med bra lärare” där kända personer 

delade med sig av sina tankar om bra lärare och 
den betydelse de kan ha för att man ska våga  
satsa på sina drömmar. Vi bedrev även opinions-
kampanjer för att etablera Lärarförbundet som ett 
relevant och medlemsnära förbund som gör skill-
nad i vardagen. Där ingick även rekryterande  
åtgärder med nya verktyg. 

Genomslaget i sociala samt traditionella medier 
bidrog till att föra ut förbundets åsikter och arbete.

Politisk påverkan

Under året har ett mycket aktivt påverkansarbete 
gentemot samtliga politiska partier bedrivits. Bland 
annat har hela riksdagens utbildningsutskott del- 
tagit i flera seminarier som Lärarförbundet bjudit 
in till. Vi har genomfört en rad opinionsbildande 
aktiviteter i bland annat Almedalen som alla syftat 
till att etablera Lärarförbundet som det självklara 
valet för lärare och skolledare. Våra rapporter om 
lärarbehörighet, dokumentation och studiero har 
diskuterats med politiska företrädare.

Läs mer om kampanjerna i Årsredovisningen sid 63.

Varumärkesplattform
Lärarförbundet tog under 2019 fram en ny varumärkesplattform,  
Lärarförbundets programförklaring, och fram en ny grafisk profil med riktlinjer  
för förbundets kommunikativa uttryck. 

Ur programförklaringen: 

• Tillsammans för ett hållbart och utvecklande yrkesliv.
• Vi vet att det är du, jag och vi tillsammans som har svaren på vad  

som behöver hända på arbetsplatsen.

Läs mer på: grafiskmanual.lararforbundet.se/sv/programforklaring
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Framgångar!

•  Sommaren 2019 infördes en legitimation för  
lärare som arbetar i fritidshem.

•  Förskolechefer blev rektorer 1 juli efter fram-
gångsrikt påverkansarbete av Lärarförbundet.

• Lärarförbundet utmärker sig starkt i media 
med kampanjen och priset Bästa Skolkommun 
som leder till debatt och beslut runt skolan. 

• Lärarförbundet har fått stort medialt utrymme 
vad det gäller sparkraven i kommunerna och 
protesterna mot detta.

Bakslag: 

Förskoleklassen i den form som Lärarförbundet 
förespråkar har inte ännu vunnit politiskt gehör. 

En ständigt pågående medlemsdialog

Lärarförbundets projekt Medlemsdialogen som 
pågått sedan 2017 avslutades 2019. Syftet var att 
involvera medlemmarna i att skapa, utföra och 
utvärdera verksamheten. Dialogen har fortsatt 
även efter projektets slut och idag finns en  
strategi för vad en ständigt pågående arbetsplats-
dialog innebär. Målet är att starta utvecklings-
arbeten lokalt för att medlemmar med stöd av 

Lärarförbundet kan arbeta med utmaningarna 
på deras respektive arbetsplatser. Arbetet blir då 
konkret och relevant och vi kan bli än mer rekry-
terande. Under hösten 2019 rapporterades 300 
dialoger på olika arbetsplatser och ca 6 000  
lärare deltog.

Resultat:

• 30 000 lärare nåddes innan sommaren 2019. 

• Ett digitalt stöd för dialog som ska uppmuntra  
till samtal på arbetsplatsen.

• Samtalsstöd för kollegiala samtal på arbetsplatsen.

• Digital plattform som synliggör pågående  
och utförda dialoger.
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2013 2015 2016 2017 2018 2019

Nyckeltal 

Anseendemätning 2019

Anseendeindex bland allmänheten: 27. Det är den näst högsta nivån under de senaste sex åren.  
Anseendeindexet är en oberoende mätning av allmänhetens tilltro eller intryck av till en  
viss organisation.7

7. Anseendeindex Kantar Sifo 

Nöjdhetsmätning

I medlemsenkäten frågar vi ”hur nöjd är du i stort med Lärarförbundet?”. Resultatet visar en svag  
ökning jämfört med året innan.

Medlemmar 2019

Medlemmar 2018

Förtroendevalda 2019

Förtroendevalda 2018

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Vet ej Summa missnöjd Summa nöjdVarken missnöjd eller nöjd

53%

50%

83%

79%
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Rutin för klagomål

Om en medlem inte tycker sig ha fått det stöd 
hen är berättigad till av Lärarförbundet finns en 
rutin för detta. Medlemmar kan begära skade-
stånd om de anser att Lärarförbundet brustit i 
sin handläggning. Om skadeståndskravet är  
högre än självrisken till försäkringsbolaget 
Trygg-Hansa så utreds och beslutas det där.

Nyckeltal

2019 har 3 klagomål med begäran om  
skadestånd hanterats. Samtliga utreddes  
av Trygg-Hansa vilket ledde till att två fick  
ersättning, en fick inte igenom sitt yrkande.

Personuppgiftsincidenter

GDPR-lagen innehåller krav på att upptäcka, 
utreda och i vissa fall rapportera personuppgifts- 
incidenter. Det vill säga risker att den registrerades 
fri- eller rättigheter inskränks t ex vid brott mot  
sekretess, att uppgifter förstörs eller kommer i 
orätta händer. Lärarförbundet har därför ett data-
skyddsombud och rutiner för att leva upp till lagen.

Information kring behandling av personuppgifter 
har förstärkts under året, i synnerhet i samband 
med kampanjer och rekryteringsinsatser i digitala 

kanaler. Rutiner kring ”rätt att bli glömd”,  
registerutdrag m.m. har uppdaterats och testats.

Nyckeltal

Under 2019 utreddes 19 incidenter varav 

• Två anmäldes till Datainspektionen. 
Anmälan lämnades in inom de 72 timmar 
efter upptäckt som förordningen kräver. 
Bägge handlade om e-post som röjde 
medlemskap för obehöriga.

• Registerutdrag: 1.

• Radering av personuppgifter: 1

Policy och riktlinjer

• Informationssäkerhetspolicy.

• IT-policy.

• Lärarförbundets programförklaring.

• Kommunikationsstrategi.

• Tillgänglighetspolicy för digitala verktyg.

• Rekryteringsstrategi.

• Förhållningssätt för ett mångfalds- 
perspektiv i kommunikationen.
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Alla har rätt  
till ett hållbart arbetsliv

8. Lägsta av ”medarbetare som slutat” + lägsta av ”medarbetare som nyanställts” / ”Anställda” (Nyckeltalsinstitutets definition).
9. 2018 års siffror i parentes.

Lärarförbundet vill ha ett hållbart arbetsliv  
för sina anställda och en frisk arbetsplats.  
Målet är en minskad korttidssjukfrånvaro och  
ett ökat frisktal. Vi vill att våra anställda ska  
uppleva balans mellan krav och resurser i arbetet 
och att det ska gå att kombinera arbete med  
föräldraskap. Arbetsklimatet ska inbjuda till  
delaktighet, uppmuntra lärande och gemenskap.

Alla anställda har: 

• Utvecklingssamtal och lönesamtal.

• Kompetensutveckling och  
kompetensförsörjningsplan med  
individuella utvecklingsinsatser.

• Tillgång till frivillig hälsoundersökning  
vart tredje år.

Personalstatistik  
2019

Totalt 
antal

Kvinnor/
män

Anställda 259 177/82

Helårsarbetskraft 253

Medelålder, år 49 49/49

Medarbetare som slutat
inkl. tidningsavdelningen som 
outsourcades, 32 personer.

48

Nyanställda 13

Personalomsättning8 5%

Utbildning i digitalt arbetssätt

Under 2019 infördes ett gemensamt digitalt  
arbetssätt via Teams och alla medarbetare  
utbildades. Introduktionsutbildningen för ny- 
anställda som genomfördes under hösten 2019 
fick det högsta betyget som denna utbildning  
någonsin fått.

Andra utbildningar under 2019 var t ex

• Förändringsledarutbildning för medarbetare.

• Ombudsutbildning om skadligt bruk.

• Digitala riktlinjer.

• Aktivitetsbaserade arbetssätt, rum, teknik  
och kultur. 

Personalkommitté

Under året genomfördes 11 personalkommitté-
sammanträden. En översyn av kommitténs  
arbete initierades som ska bli klar 2020.

Kompetensutveckling för förtroendevalda

• Grundläggande ombudsutbildning på webben 
“Uppdrag ombud”: 1 679 personer (1 005).9

• Övriga utbildningar för att stärka i sitt uppdrag:  
2 380 personer (1 000). Exempelvis: Fackligt 
inflytande i arbetet, Ny i styrelsen, Skolavtal, 
Intro i arbetsrätt.

• Dessutom inleddes 1 615 webbutbildningar  
för förtroendevalda, exempelvis Vår avdel-
ningsstyrelse, Demokrati och organisation,  
Vårt internationella arbete.

Harmonisering av policyer

Under 2019 har vi arbetat med att se över våra 
policyer och riktlinjer. Översynen har syftat till 
att tydliggöra vad som är policyer och då gäller 
hela organisationen och vad som är riktlinjer 
och rutiner och då avser kansliets verksamhet. 
Vi strävar efter att ha färre antal policyer och 
riktlinjer och vill säkerställa att de harmoni- 
serar sinsemellan.
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Nyckeltal

Medarbetarundersökningen ”Pulsmätning”

Svarsfrekvens: 91% (87%). Skala 1–5, där  
5 är bästa resultat.  

• Jag har tillräckliga kunskaper i Office 365 
för att vara effektiv i mitt arbete: 4 (3,6).

• Jag är stolt över att arbeta på  
Lärarförbundet: 4,2 (4,2).  

• Jag skulle rekommendera Lärarförbundet 
som arbetsplats: 3,9 (4).  

Utvecklingssamtal: 

100% av alla anställda.

Sjukfrånvaro: 

4,4% (5%). 

Kompetensutveckling: 

• Budgeten för 2019 på 2 mkr justerades 
ner till 1,6 mkr p.g.a. färre medarbetare 
när tidningsverksamheten lades ut på  
entreprenad. 1,5 mkr användes. 

10. Motsvarar AFS 2001:01 Systematisk arbetsmiljöarbete och AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö.

• Ett stort fokus har legat på förändrings- 
arbete och nya digitala arbetssätt. 

Friskvårdsbidraget

• Användes till 74% (59%). 

Föräldraledighet: 

• 2,2% (2,5%) av all frånvaro. 

• 2,4% (3,1%) kvinnor.

• 1,9% (1,2%) män.

Policy och riktlinjer

• Riktlinjer för arbetsmiljö.10

•  Rutin för småbarnsföräldrar.

•  Riktlinjer för lokalerna i Lärarförbundet.

•  Lokalt trygghetsavtal.

• Riktlinjer för pension och försäkring.

• Lönepolitiska riktlinjer.

• Riktlinjer för alkohol och skadligt bruk.
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En jämställd organisation

11. Kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning,  
sexuell läggning, ålder.

Lärarförbundet arbetar för en jämställd organi-
sation utifrån alla diskrimineringsgrunder.

Vår likabehandlingsplan innehåller förebyggande 
åtgärder och vi har rutiner för att undvika oskäliga 
löneskillnader. Bland annat gör vi en årlig löne-
kartläggning för att granska om Lärarförbundets 
interna löneprocess orsakat löneskillnader som 
kan förklaras utifrån kön eller annan form  
av diskriminering.

Lönekartläggning – diskrimineringsgrund

2019: Ingen person var i behov av en  
justering. Utvärderingen visade att löne- 
processen uppfattas som god.

Diskriminering

Anställda som under året känt sig missgyn-
nade på grund av någon av diskriminerings-
grunderna11 0,9% (3,2%).

Policy och riktlinjer

• Upphandlingspolicy.

• Placeringspolicy.

• Likabehandlingsplan.

• Rutin för att förebygga och hantera kränkande 
särbehandling och/eller diskriminering.

• Rutin för ett mångfaldsperspektiv i  
kommunikationen.

• Förhållningssätt mot extrema rörelser.

• Annonspolicy.

• Riktlinjer för politisk medverkan.

• Uthyrningspolicy.

Avtal

Kollektivavtal för Lärarförbundets anställda med 
Unionens riksklubb och Akademikerföreningen 
vid Lärarförbundet.
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Samverkan med andra
Lärarförbundet samarbetar med många andra organisationer. För att verksamheten ska bli effektiv 
gäller det att koordinera och samordna med många andra. Samarbetet är också en hjälp för att lära  
sig mer, analysera och dra slutsatser av effekterna av verksamheten. Vi samarbetar i nätverk både  
nationellt och internationellt.
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Ekonomisk hållbarhet

Vi ska hantera medlemmarnas 
pengar ansvarsfullt

Vårt mål är att ha en ekonomi i balans. 
Lärarförbundets ekonomi bygger på medlems- 
avgifter och det är innebär ett mycket stort 
ansvar. Medlemmarna ska känna förtroende  
för vårt sätt att hantera deras pengar och de 
måste få veta att pengarna används effektivt  
för det ändamål pengarna är avsedda.

Arbetet för att minska risken för korruption är 
centralt. Därför har vi etiska riktlinjer som säger 
att Lärarförbundets anställda och förtroendevalda 
ska agera opartiskt, och inte delta i handlägg-
ningen av en upphandling om det föreligger en 
jävssituation. Vi har också policy för både upp-
handlingar, placeringar och representation.

I Lärarförbundets internationella utvecklings-
samarbete är arbetet mot korruption viktigt då 
korruption är ett allvarligt hinder för demokratisk, 
ekonomisk och social utveckling. Men det  
måste också självklart bekämpas för att vi ska 
kunna vara säkra på att biståndsmedlen hanteras 
ansvarsfullt. Lärarorganisationer i olika länder 
samarbetar därför genom att öka medvetenheten 
om korruptionsrisker och stärka de finansiella 
styrsystemen. Våra avtal med partnerorganisa-
tionerna klargör hur misstankar om bedrägeri 
ska hanteras i samarbete med Lärarförbundet. 
Det diskuteras vid utvärderings- och planerings-
möten i samband med riskhantering.

Vi har också en målsättning om att öka andelen 
socialt ansvarsfulla investeringar. Exempelvis 
investerar vi i sociala fonder som stöder projekt 
med mikrolån för kvinnor i utvecklingsländer.

Lärarförbundets tre förvaltare rapporterade 2019: 

• 150 mkr investerades 2019 i 3 sociala fonder 
som stöder projekt med mikrolån för framför 
allt kvinnor i utvecklingsländer. Investeringar i 
fastigheter som byggs miljömärkt, klass silver. 
Social investering i fonder med mikrolån men 
även i billigare hyresrätter som fler ska ha råd  
att bo i (SEB).

• 361 dialoger genomfördes för att påverka 
 bolagen att:
 - Stärka sitt arbete för hållbara proteinkällor, 

exempelvis att hantera miljömässiga risker 
relaterat till fiske och akvakultur. Hälften 
av bolagen har redovisat ett ökat antal 
certifierade produktionsanläggningar. 

 - Stärka sitt arbete mot tvångsarbete och 
barnarbete, och för att jordbruksarbetare 
och småbönder ska få ersättning som täcker 
grundläggande behov av bostad, mat, sjuk-
vård och skola.

 - Påverka på klimatlagstiftningen (Öhmans).

• Deltagande i ABBs Report Review Panel och 
dialog med bolaget om mänskliga rättigheter. 
Under året har även dialog förts med Volvo  
om klimat samt med Husqvarna och stor-
bankerna (Robur).
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För att vara trovärdiga  
måste vi agera transparent  
och ha tydliga regler

Antikorruption innebär:

• Att alltid förebygga, agera och informera.

• Att aldrig acceptera.

Fair union

Fair Union handlar om fackföreningsrörelsens 
arbete för mänskliga och fackliga rättigheter i 
Sverige och internationellt. 

• Vi främjar rättvis handel.

• Vi handlar Fair trade-märkta varor så långt 
 det är möjligt.

• Våra leverantörer har kollektivavtal för  
sina anställda.

• Vi har etiska kriterier för finansiella placeringar.  

Policy och riktlinjer

• Placeringspolicy.

• Riktlinjer för anti-korruption i  
internationellt utvecklingssamarbete.

• Upphandlingspolicy (ang. jäv).

• Representationspolicy.

• Riktlinjer gällande jäv och gåvor.

Nyckeltal 2019
Korruptionsincidenter
• Sverige: 0 st

• Internationella projekt: Två bekräftade 
misstankar om korruption har inträffat 
under året. Dessa har utretts och i båda 
fallen avslutades samarbetena. I det ena 
fallet återbetalades de medel som använts 
felaktigt till Lärarförbundet och projektet 
avslutades. I det andra fallet utsattes en 
samarbetsorganisation för en medarbetares 
förskingring/stöld som berörde både 
organisationens egna medlemsintäkter 
och delar av Lärarförbundets bidrag. 
Organisationen ersatte med sina pengar 
de medel som försvann ur projektet så att 
årets planerade projektaktiviteter skulle 
kunna genomföras. Sedan har sam- 
arbetet avslutats. 

Utbildning
• 32 förtroendevalda revisorer har gått en  

utbildning om jäv och riktlinjer kring gå-
vor. Vi erbjuder alla nya revisorer denna 
utbildning och de får även möjlighet att gå  
en webbutbildning. 

• 80 personer har genomfört webbutbild-
ningen för förtroendevalda revisorer.
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Miljömässig hållbarhet

Lärarförbundet  
tar ansvar för sin miljöpåverkan

Även om miljöfrågorna inte är centrala i vår 
verksamhet, vilket även intressenterna anser,  
så betyder det inte att vi struntar i dem. Alla de 
globala målen hänger ihop och om vi inte värnar 
om miljön och kämpar mot klimatförändringarna 
så kommer vi inte heller att uppnå de  
andra målen.

Vår miljöpåverkan handlar främst om utsläpp  
av växthusgaser genom resor, avfallshantering 
och energianvändningen i våra fastigheter.  
Därför redovisar vi just dessa områden.

Ny miljöpolicy och klimatkompensation!

2019 tog styrelsen beslut om en ny miljöpolicy 
för Lärarförbundet. Den beskriver hur  
Lärarförbundet arbetar med miljömässig  
hållbarhet och slår fast att Lärarförbundet ska:

• arbeta för miljömässiga förbättringar inom  
områden som är väsentliga och påverkbara  
för Lärarförbundet.

• öka medvetenheten om miljöarbetet hos  
medlemmar, förtroendevalda och anställda.

Allt fler resfria möten

Ett viktigt område är att minska utsläpp till följd 
av resande, vi strävar därför efter att kunna öka 
våra resfria möten genom tekniska lösningar,  
något som har utvecklats rejält under året  
med hjälp av det digitala systemet Teams och  
utbildningar i systemet. En nyhet för året är  
också att när vi reser så klimatkompenserar  
Lärarförbundet för utsläppen via Fair-trade- 
projektet Zeromission.

Vi vill:
1. Öka andelen resfria möten  
genom förbättrade tekniska lösningar.

Om vi måste resa i tjänsten ska vi göra det  
ansvarsfullt för att minska utsläppen. Vi ska  
välja tåg istället för flyg och kollektiva alternativ 
istället för bil och taxi. Om taxi/hyrbil av något 
skäl måste användas ska miljöbil bokas. 

Resultat 2019: 

Under 2019 har flygresorna minskat med  
hela 45 procent – en anmärkningsvärd minsk-
ning. Tågresorna har även minskat något men 
inte lika markant. Då inte tågresandet har ökat 
kan man konstatera att resandet överlag har 
minskat. Det har lett till minskat koldioxidut-
släpp med 43 procent under året.

2. Ha energieffektiva lokaler och  
använda förnybar el.

Resultat 2019: 

Då fastigheten såldes under 2019 och  
Lärarförbundet i dag är hyresgäster i sin tidigare 
ägda lokal så är möjligheten att påverka el- 
förbrukningen och val av leverantör i fastigheten  
liten. Lärarförbundet avstår av den anledningen 
från att redovisa elförbrukningen detta år. Vi har 
dock gjort en förtätning av kontoret, vilket inne-
bär att vi har minskat vår kontorsyta och därmed 
fått lägre elförbrukning. De friställda ytorna ska 
hyras ut till extern hyresgäst. Hyresvärdens el- 
leverantör distribuerar förbrukningselen från 
förnyelsebara källor.
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Lärarförbundets miljöpolicy säger att vi ska sträva 
efter minskad energiförbrukning och att den  
energi vi använder till 100 procent ska vara 
fossilfri. Detta är Lärarförbundets målsättning 
även inför framtiden.

3. Ha en avfallshierarki 
för att uppnå EU:s miljömål. 

Det handlar om att minimera mängden avfall, 
köpa in mindre kontorsmaterial, återanvända 
och återvinna.

Resultat 2019: 

På tre år har det skett en kraftig minskning av  
inköp av kontorsmaterial. 2019 års inköp var 

bara en fjärdedel av den mängd som köptes in 
2017. Detta beror på att Lärarförbundet har  
ändrat sina rutiner vad gäller urvalet av kontors-
material, vi har ett standardsortiment som  
motsvarar verksamhetens behov. Vår verksamhet 
blir också allt mer digital vilket leder till mindre 
behov av kontorsmaterial.

• Vi har miljökriterier 
i avtalen med våra 
leverantörer.

• Medarbetare och 
förtroendevalda ska 
ha kunskap om och 
vara involverade i 
miljöarbetet.

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA
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Nyckeltal

Koldioxidutsläpp

År Antal flygningar Km Utsläpp koldioxid (CO2)
2019 2 017 1 522 771 204 194 kg
2018 2 925 (305 internat.) 2 013 686 292 313 kg
2017 2 542 (299 internat.) 1 658 638 241 326 kg

År Antal tågresor Km Utsläpp koldioxid (CO2)
2019 5 257 1 650 374 5,0 kg
2018 5 387 1 720 872 4,5 kg
2017 5 763 1 156 989 3,0 kg

Pappersförbrukning

Inköpsvolym av A4-papper  
till Lärarnas Hus i Stockholm:

2019: 500 000 st  
2018: 500 000 st  
2017: 700 000 st

Inköp av kontorsmaterial

2019: 26 452 kr  
2018: 62 496 kr  
2017: 108 363kr

Policy och riktlinjer

• Avtal med resebyrån HRG Nordic  
som mäter CO2-utsläpp och  
erbjuder klimatkompensering.

• Upphandlingspolicy (miljöfaktorer).

• Ägardirektiv till Lärarförbundets fastig-
hetsbolag om att policyer ska i huvudsak 
ansluta sig till motsvarande policyer  
inom Lärarförbundet.

• Miljöpolicy. 

• Resepolicy.
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Risker
Vi har ett stort förtroendekapital att hantera. Som 
alla fackliga organisationer har Lärarförbundet 
ögonen på sig och om vi inte lever som vi lär 
riskeras vår trovärdighet. Därför måste vi 
agera i enlighet med våra värderingar. Om det 
missköts riskeras inte bara medlemmarnas 
tillit utan också den framtida verksamheten. 
Den svenska modellen bygger på avtal mellan 
arbetsmarknadens parter. Om vi tappar med-
lemmar blir förbundet svagare och har svårare  
att få igenom sina målsättningar. 

Därför är det oerhört viktigt att vi hela tiden  
är på tå och tar stort ansvar för hur vi hanterar 
medlemmarnas pengar. Konsekvenserna av 
eventuella överträdelser är stora – det har vi  
inte råd med.

I allt vi gör måste medlemsnyttan vara styrande. 
Hur pass nöjda medlemmarna är med vår verk-
samhet är den mest centrala risken. Därför är det 
oerhört viktigt att vi mäter medlemmarnas nöjd-
het, har örat mot marken, och reagerar snabbt 
på resultatet. Vi gör regelbundet en omfattande 
medlemsenkät och vi kan se en ökning över nöjd-
heten jämfört med förra året. Vårt arbete med att 
göra våra medlemmars frågor synliga i debatten 
är också prioriterat för att stärka medlemsnyttan.

Rutiner viktigt för att minska riskerna

En risk vi identifierat är hur uppföljningen av 
våra affärsavtal och efterlevande av upphand-
lingspolicyn sker. I det avseendet är det oerhört 
viktigt med en fungerande rutin så att eventuella 
incidenter genast uppmärksammas. 

Vi har under året fortsatt att arbeta med en  
avtalsdatabas, för att bättre kunna följa upp  
våra affärsavtal utifrån upphandlingspolicyn  
och våra krav på leverantörerna. En viktig rutin 
är att kunna kontrollera att kravet på kollektiv-
avtal följs. I avtalsdatabasen ska avtalstecknaren 
kunna dokumentera att kravet är uppfyllt.

Vårt arbetsgivaransvar handlar inte bara om att 
vi måste leva som vi lär för att vara trovärdiga. 
Om Lärarförbundet inte ser till att medarbetarna 
trivs, har rätt kompetens och känner sig trygga 
så kan inte förbundet klara sitt åtagande till  
medlemmarna och leverera medlemsnytta.  

Under året har vi fokuserat på förändringsarbete 
och nya digitala arbetssätt för att minimera  
riskerna och kunna vara flexibla. En glädjande 
indikator är att sjukfrånvaron minskat och uttaget 
friskvårdsbidrag ökat. Medarbetarundersökningen 
indikerar också ett bättre resultat än året innan. 
Allt färre känner sig missgynnade på någon dis-
krimineringsgrund vilket visar att det arbete vi 
gör för att minimera den risken har gett resultat.

Integritetskränkningar och personuppgifts- 
incidenter är en risk som vi alltid måste vara 
medvetna om. Vårt arbete under året har stärkts, 
inte minst i fråga om att informera om hur vi  
behandlar personuppgifter. Av 19 utredda  
personuppgiftsincidenter anmäldes två till data-
inspektionen. Vår målsättning är att inte ha  
några incidenter alls.

Globala ödesfrågor är en risk 

Vårt internationella arbete grundar sig också i en 
verklig risk: om det inte finns starka lärarfack i 
andra länder riskerar även Lärarförbundet i  
Sverige att i förlängningen försvagas. När Lärar- 
organisationer världen över stöttar varandra så 
är detta en gemensam strategi för att stärka fack-
föreningsrörelsen globalt. Därför är vårt globala 
samarbete livsviktigt och något som vi fortsätter 
att lägga resurser på, 1,5 procent av medlems- 
avgiften går till det internationella arbetet.

En annan global ödesfråga är att lösa klimatkrisen, 
om inte klimatmålen nås kommer vi inte heller 
att kunna nå de övriga hållbarhetsmålen i Agenda 
2030. Lärarförbundets verksamhet gör inte så 
stort negativt avtryck på miljön men vi vill själv-
klart sträva efter att vi gemensamt ska nå de glo-
bala miljömålen, öka vår medvetenhet om vad vi 
kan göra för att minska klimatpåverkan och för-
bättra vårt miljöarbete så mycket vi kan. 

Vi vet att detta är något som engagerar med- 
lemmarna och därför är det viktigt att vi även i 
detta avseende lever som vi lär. Främst gäller det 
utsläpp av koldioxid genom resande. Statistiken 
visar att flygandet minskat rejält under senaste 
året vilket till en viss del har att göra med att  
vi förbättrat tekniken för digitala och därmed 
resfria möten.
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Revisorns yttrande avseende den 
lagstadgade hållbarhetsrapporten
Till kongressen i Lärarförbundet, org.nr 802015-5050

Uppdrag och ansvarsfördelning

Det är styrelsen som har ansvaret för hållbar-
hetsrapporten för år 2019 på sidorna 30-52 
och för att den är upprättad i enlighet med  
årsredovisningslagen.

Granskningens inriktning och omfattning

Vår granskning har skett enligt FAR:s  
rekommendation RevR 12 Revisorns yttrande 
om den lagstadgade hållbarhetsrapporten. 
Detta innebär att vår granskning av hållbar-
hetsrapporten har en annan inriktning och en 
väsentligt mindre omfattning jämfört med den 
inriktning och omfattning som en revision enligt 

International Standards on Auditing och  
god revisionssed i Sverige har. Vi anser att  
denna granskning ger oss tillräcklig grund för  
vårt uttalande.

Uttalande

En hållbarhetsrapport har upprättats. 
 
Stockholm den 29 april 2020 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

 
 
Johan Rönnkvist, Auktoriserad revisor
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Förvaltningsberättelse

Allmänt om verksamheten:  
Våra grundläggande idéer
Vision: 

En stolt profession, samlad i en stark facklig  
organisation. Med gemensam kraft bygger  
vi framtid.

Uppdrag: 

Lärarförbundets uppdrag är att vara professionens 
samlade, starka och yrkesstolta röst. Genom  
Lärarförbundet driver vi våra villkors- och yrkes- 
frågor och förbättrar därmed vår arbetsmiljö, 
våra förutsättningar och utvecklingsmöjligheter.

Identitet: 

Vi är engagerande, öppna, kompetenta och  
drivande. Tillsammans får vi rätt saker att hända.

Agenda för en stark profession:

Den långsiktiga inriktningen för Lärarförbundet 
gäller i åtta år, det vill säga under två kongress- 

perioder. Syftet är att utveckla resonemanget och 
ge mer substans åt vision, uppdrag, identitet och 
värderingar samt ringa in vad vi ska fokusera på  
i verksamheten i ett längre perspektiv. 

Verksamhetsinriktning:

Verksamhetsinriktningen styr och fastslår mål-
sättningarna för Lärarförbundet under kongress- 
perioden 2019-2022. Den har samma upplägg 
som Agenda för en stark profession, men är  
mer detaljerad med konkreta mål för  
kongressperioden.

Lärarförbundets stadgar:

Stadgarna är förbundets grundläggande regler. 
Det är endast kongressen som kan anta och för-
ändra stadgarna. Senaste stadgeändringar  
gjordes på kongressen 2018.

Värderingar

Starkare  
tillsammans Solidaritet Mänskliga  

rättigheter Demokrati Partipolitiskt 
obundet

Livslångs  
lärande
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Så här är vi organiserade
Medlemmarna är grunden

Det är medlemmarna på arbetsplatserna som  
utgör grunden för vår organisation.

Från och med den 1/1 2020 ska man vara lärare, 
skolledare, studie- och yrkesvägledare eller lärar-
studerande för att bli medlem. Under 2019 fattade 
förbundsrådet beslut om den exakta tolkningen 
av den nya medlemskapsparagrafen som beslöts 
på kongressen 2018.

Ombuden på arbetsplatserna väljs av medlemmarna 
och har som uppdrag att rekrytera, lyssna och  
agera. Tillsammans med medlemmarna driver 
de frågor som engagerar vilket varierar från arbets- 
plats till arbetsplats. Avdelningsstyrelserna stöttar 
ombuden och medlemmarna. Ett viktigt uppdrag 
är att hitta ombud på alla arbetsplatser som kan 
utvecklas i sitt uppdrag. Om det inte finns något 
ombud på arbetsplatsen utför avdelningsstyrelsen 
verksamheten tillsammans med medlemmarna. 
Avdelningsstyrelsen har också i uppdrag att  
organisera och utveckla hela avdelningens  
verksamheten. Tillsammans med medlemmar 
och ombud omvandlar styrelsen de beslut som 

kongress och förbundsstyrelse fattat till  
verksamhet inom avdelningen.

Alla medlemmar kan påverka Lärarförbundets 
verksamhet och inriktning genom att engagera 
sig på arbetsplatsen eller i avdelningen. För att 
påverka förbundets övergripande inriktning kan 
man också lämna ett medlemsförslag. Förslagen 
kan väckas av avdelningar, Lärarförbundet  
Skolledare, Lärarförbundet Student och enskilda 
medlemmar löpande under kongressperioden. 
Medlemsförslag som väcks av enskilda medlemmar 
ska inlämnas till respektive avdelning. 

Medlemsstatistik 2019

Totalt antal medlemmar 232 407 (234 064)

Aktiv med anställning 160 502 (161 622)

Aktiv utan anställning 5 996 (5 643)

Studerande 27 845 (29 816)

Pensionärer 38 064 (36 983)
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Medlems- 
förslag

Förbunds- 
styrelsen

Nivå 3 
Kongress

Nivå 3 
Förbundsråd

Nivå 3 
Avtals- 

delegation 
(SKR)

Nivå 2 
Avdelnings- 

styrelser

Nivå 2 
Regionalt  

friståenderåd

Nivå 1 
Ombud/klubbar 

på arbets- 
platserna

Referens- 
organ

Övriga avtals- 
delegationer

Lärarförbundet 
Skolledare

Lärarförbundet 
Student

Medlemmar

Lärarförbundets organisation
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Avdelningar

Lokalavdelningar: 289 st 
Riksavdelningar: 4 st 
Samrådsavdelningar: 1 st

Kongressen

Lärarförbundets kongress har ordinarie  
sammanträden vart fjärde år (senast 2018)  
och är förbundets högsta beslutande nationella  
organ. 259 kongressombud väljs av medlemmarna 
på avdelningarnas årsmöten. Kongressen fattar 
beslut om förbundets verksamhetsinriktning och 
väljer förbundsstyrelse.

Förbundsrådet 

Förbundsrådet har haft två sammanträden  
under 2019. Ledamöterna har även deltagit i en 
digital dialog med förbundsstyrelsen. De frågor 
som behandlats i förbundsrådet är förhållnings-
sätt till politiska partier, etik för förtroendevalda, 
organisering i fristående verksamhet, ny möjlig 
organisering av Lärarförbundets och Lärarnas 
Riksförbunds medlemsgrupper samt tolkningen 
av medlemskapsparagrafen. Vid sammanträdet i 
september fattades beslut om tolkningen av  
medlemsparagrafen, ett beslut som hade  
hänskjutits från kongressen 2018. 

Avtalsdelegationen

Under 2019 implementerades det kommunala 
avtalet med SKR och Sobona som tecknades  
under 2018. Eftersom det inte pågick någon  
avtalsrörelse hade avtalsdelegationen inte  
några sammanträden.

Referensorgan

Lärarförbundet har sex referensorgan och ett  
arbetsmiljöråd med uppdrag att vara experter  
på respektive område, ge råd till förbunds- 
styrelsen och delta i debatten. Uppdraget  
består av följande:

• Att vara medlemsnära och lyssnande experter 
till förbundsstyrelsen och kansliet i utveckling 
av kommunikation och politik.

• Att vara talespersoner i förbundets kanaler i 
samarbete med kansliet.

• Att i samarbete med arbetsmiljörådet  
arbeta med professionsfrågor ur  
ett arbetsmiljöperspektiv.

Lärarförbundet Student

Lärarförbundets organisation för lärarstudenter 
vill tillvarata lärarstudenternas intressen,  
påverka och förbättra lärarutbildningen och  
den framtida yrkesrollen. 

Lärarförbundet Skolledare

Sveriges största förbund för skolledare med  
6 000 aktiva medlemmar. Lärarförbundets  
organisation för skolledare organiserar all personal 
inom utbildningsområdet som har ledarbefatt-
ningar för att tillvarata skolledarnas intressen.

Förbundsstyrelsen 2019

Förbundsstyrelsen är verkställande organ och 
högsta beslutande organ mellan kongresserna. 
Den arbetar utifrån verksamhetsinriktning och 
andra kongressbeslut och beslutar om  
verksamhetsplan och budget för varje år.

Presidiet:

Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande. 
Maria Rönn, Trelleborg, 1:e vice ordförande. 
Robert Fahlgren, Skellefteå, 2:e vice ordförande.

Övriga ledamöter:

Terje Adkins, Göteborg. 
Marie Wall Almquist, Malmö. 
Jenny Andersson, Trollhättan. 
Sandra Asp Axelsson, Borlänge. 
Erika Bäck, Göteborg. 
Mikael Forsberg, Gävle. 
Line Isaksson, Nässjö. 
Anna-Mia Nilsson, Göteborg. 
Anna Olskog, Umeå. 
Louise Plobeck, Uppsala. 
Pia Rizell, Örebro. 
Sara Sundström, Arjeplog. 
Johan Törnroth, Stockholm. 
Sandra Wahlström, Linköping.

Adjungerade:

Ann-Charlotte Gavelin Rydman, adjungerad 
Lärarförbundet Skolledare. 
Maria Gutkhe, adjungerad  
Lärarförbundet Student. 
Henric Axell, personalrepresentant.

Styrelsen hade 13 protokollförda  
möten under året.
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Revisorer:

Förtroendevalda: 
Gunnel Ahlgren och Anita Mellberg.

Suppleanter:  
Johan Lindhagen och Anna Söderlund.

Auktoriserad:  
Johan Rönnkvist, PwC.

Ersättningar

Förbundsordförande: 109 500 kr/mån.  
Förste och andre vice ordförande: 67 200 kronor 
(80% anställning) samt ett tillägg om 20% av 1,6 
basbelopp per år som utbetalas med en 12-del 
per månad (motsvarande 20% av en förbunds- 
styrelseledamots arvode.).

Övriga förbundsstyrelseledamöter har haft ett 
arvode om 6 200/mån.

Om det uppkommer fördyrande levnadskostnader 
som inte täcks av de avdrag skattemyndigheten 
godkänner har de tre ordförandena rätt till kom-
pensation för dessa samt rätt till fria hemresor. 

Inga ersättningar för arbete under kvällar och 
helger. Om uppdraget upphör, oavsett orsak,  
utbetalas oförändrad lön under 12 månader till 
ordföranden och under 6 månader till förste och 
andre vice ordföranden. Om någon av dem får  
en annan anställning under denna period ska  
lönen från Lärarförbundet samordnas.

Kanslichef: 100 100 kr/mån. 
Inga ersättningar för arbete under kvällar och 
helger. Om kanslichefen lämnar sin tjänst, 
oavsett orsak, utbetalas oförändrad lön under nio 
månader. Månad 10–18 utbetalas sedan 70% av 
lönen vid avgångstillfället. Om kanslichefen får 
en annan anställning under denna tid ska lönen 
från Lärarförbundet samordnas. Kanslichefens 
pensionsålder är 64 år. I övrigt gäller i tillämpliga 
delar samma anställningsvillkor som för all annan 
personal som är anställd inom Lärarförbundet. 

Personalstatistik  
2019

Totalt    
 

Kvinnor/
män

Anställda, antal 259 177/82

Medelålder, år 49 49/49

Läs mer i Hållbarhetsrapporten sid 43.
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Viktiga beslut och händelser
Utifrån kongressens beslut 2018 fattade  
förbundsstyrelsen under året beslut om en  
programförklaring för Lärarförbundet samt om 
förtroendevaldas uppdrag. Dessa båda har varit 
bärande i implementeringen av kongressens  
beslut under 2019 och har använts i dialogen 
med förtroendevalda på målkonferenser,  
uppföljningskonferenser och verksamhetsråd, 
etc, men har också varit utgångspunkten för  
förändrad verksamhet och kommunikation.  
Det tydligaste uttrycket för programförklaringen 
var kampanjen Allt börjar med bra lärare som 
pågick under hela året med mycket goda resultat.

För att stärka rekryteringsarbetet utvecklade  
förbundsstyrelsen en rekryteringsstrategi för  
hela organisationen, som implementerades i  
organisationen. Förbundet tog också avstamp i 
kongressbesluten om en ständigt pågående  
dialog med medlemmar, vilket utmynnade i  
Lärarförbundets arbetsplatsdialog som genom-
fördes kontinuerligt under året, men med en  
fokusperiod under våren.

Organisationsförändringen för medlemmar i  
fristående verksamhet förbereddes under året ge-
nom en bred dialog inom förbundet tillsammans 
med övergångsrådet, förbundsrådet och alla 
avdelningar. Som ett led i denna implementering 
genomfördes den s.k. Friståendedialogen, vilken 
involverade över 4 000 medlemmar inom fristå-
ende verksamhet och gav många nya ombud.

Under 2019 inleddes samtal med Lärarnas  
Riksförbund om en ny möjlig organisering.  
Under våren utvärderades samverkansavtalet, 
vilket mynnade ut i en gemensam rapport som 
pekade på flera problem med att vara uppdelade 
i två separata organisationer. I september fattade 
förbundsstyrelserna beslut om att ta frågan till 
respektive förbunds kongresser under 2020.  
Utifrån dessa beslut fördes en bred dialog med 
förbundsrådet och avdelningsstyrelserna  
under hösten.
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Beslut i förbundsstyrelsen:

• Rekryteringsstrategi för Lärarförbundet: fokus- 
områden, prioriterade målgrupper, metoder 
och förhållningssätt.

• Referensorgan och arbetsmiljöråd: uppdrag 
samt ledamöter.

• Principer för organisering i fristående  
verksamhet: fokusområden, prioriterade  
arbetssätt och ekonomiska förutsättningar.

• Extra kongress: Beslut om att kalla till en extra 
kongress i maj 2020 för att lyfta frågan om en 
ny möjlig organisering av Lärarförbundets och 
Lärarnas Riksförbunds medlemsgrupper.

•  Etik för förtroendevalda: etiska riktlinjer för 
medlemmar med förtroendeuppdrag.

•  Tidningsverksamheten: Ny bilaga till det  
redaktionella programmet med reviderade titlar.

•  Strategi för arbetsplatsdialog: Tydliggörande 
vilken roll olika delar av organisationen har för 
en ständigt pågående arbetsplatsdialog.

• Samverkansavtal med Vision: gemensamma  
utbildningspolitiska utgångspunkter, gräns-
dragning och avtalssamverkan.

• Politik för stödfunktioner: förbundets politik 
kring lärarassistenter och andra stödfunktioner.

• Miljöpolicy: I syfte att minska förbundets  
negativa klimatpåverkan.

• Rättshjälpspolicy: tydliggör förbundets åtagand-
en och medlemmarnas rättigheter i rättsärende.

• Förändrade kriterier för Bästa skolkommun:  
I syfte att göra rankningen mer relevant. 

• Ägardirektiv för helägda bolag: För att  
tydliggöra riktningen i bolagen.

• Utbildningssatsningen Framtidens ledare:  
En utbildning för unga lärare.

• Svar på medlemsförslag kring tidningsverk-
samheten, könsneutralt språkbruk och  
ferietjänst för lärare i förskoleklass. 

Hållbarhetsrapport

Lärarförbundet har utifrån kraven i års- 
redovisningslagen upprättat en hållbarhets-
rapport som återfinns på sid 30-52.

Styrelsen har ansvar för hållbarhetsrapporten.
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Avtal 2019
Principöverenskommelse om kompetens- 
utveckling och omställning

2019 slöts en överenskommelse mellan facken 
inom kommunal och regional sektor och SKR och 
Sobona. Enligt den principöverenskommelsen 
ska parterna teckna ett nytt kompetens- och 
omställningsavtal som gäller från och med  
1 maj 2020. 

För Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds 
samverkansråd innebär detta en försöksverk- 
samhet på tre år som sedan utvärderas. Parterna 
är överens om att tidiga omställningsinsatser och 
löpande kompetensutveckling ska ligga i fokus. 

Kompetensförsörjningen kommer att stärkas  
genom att: 

• visstidsanställda ska omfattas av förebyggande 
omställningsinsatser liksom tillsvidareanställda 
som riskerar framtida uppsägningar. 

• anställda som varit sjukfrånvarande där arbets-
givaren fullgjort sitt rehabiliteringsansvar ska 
omfattas av hela avtalet.

• avtalet anpassas till den höjda pensionsåldern  
i det allmänna pensionssystemet. 

Överenskommelsen omfattar också nya regler för 
turordning som träder i kraft 1 maj. Anställda som 
är i behov av omställningsinsatser ska snabbare 
kunna identifieras, så att arbetsgivarna kan behålla 
kompetensen i verksamheten och undvika framtida 
uppsägningar. Detta kommer att utvärderas innan 
försöksperioden är slut den 31 oktober 2022.

Kampanjer
I Lärarförbundets stora kännedomskampanj  
under året delade kända personer med sig av sina 
tankar om bra lärare och den betydelse de kan 
ha för att man ska våga satsa på sina drömmar. 
Det skedde i filmer för tv och bio, digitala kanaler 
och i en utomhuskampanj på stortavlor över hela 
Sverige. Deltog gjorde Alexandra Pascalidou, 
Christer Fuglesang, Mark Levengood, Seinabo Sey, 
Bea Uusma och Martina Haag.

Opinionskampanjer

Under 2019 hade vi två digitala opinionskam- 
panjer som syftade till att etablera Lärarförbundet 
som ett relevant och medlemsnära förbund som 
gör skillnad i vardagen. Vi kopplade även på  
rekryterande åtgärder genom nya verktyg och  
annonsmöjligheter. Kampanjerna resulterade i 
genomslag i sociala samt traditionella medier  
och bidrog till att föra ut förbundets åsikter  
samt arbete för förbättringar. 

Kampanj: Dåligt omdöme i skolpolitiken

En majoritet i riksdagen vill införa skriftliga  
ordningsomdömen i skolan. Det kommer inte  
att öka studieron, bara dokumentationskraven. 
Kampanjen gick ut på att dela uppmaningen ”Låt 
lärare vara lärare” för att få politikerna att upp-
märksamma detta. Det finns ingen forskning  
som visar att ordningsomdömen ökar studieron.  
Däremot skulle det öka lärarnas dokumentations- 
börda. Fyra av tio lärare överväger redan att  
lämna yrket på grund dokumentationskraven.

Kampanj: Kommuner måste prioritera skolan

Att prioritera skolan är att prioritera framtiden. 
Vi måste kräva av våra kommunpolitiker att de 
vågar prioritera skolan, även när det kan innebära 
att något annat måste stå tillbaka.

•  30 000 besök till kampanjsidor.

•  21 000 interaktioner på Facebook.
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Webb, sociala medier och tidningar
Lärarförbundet.se 2019

• Antal besök: 1 531 605 (+1,9%) besök

• Bästa skolkommun: 134 562 (+17%) besök

• Populäraste tema: Lön, arbetsföra frågor

• Populäraste verktyg: Min lön

Sociala medier 

• 70 600 följare på Facebook

• 16 200 följare på Instagram

Lärarförbundets tidningar

Den 1 april 2019 lades produktionen av  
journalistik ut på en extern produktions- 
byrå för att minska kostnaderna och öka  
digitaliseringstakten.

Tidningsupplagor

• Chef & Ledarskap: 7 100 (7 300)

• Folkhögskolan: 2 700 (2 900)

• Förskolan: 56 500 (62 400)

• Grundskolan (5 editioner): 63 900 (-)

• Gymnasiet: 8 300 (8 000)

• Lärarnas tidning: 219 100 (232 400)

• Pedagogiska magasinet: 219 500 (226 600)

• Specialpedagogik: 11 200 (11 500) 
(Upplagorna är avrundade till närmaste  
hundratal.)

Lärarstudentpodd

Under året lanserades Lärarstudentpodden  
för alla lärarstudenter. Den är till för att stötta  
lärarstudenter i deras vardag, ge tips och råd, 
men också för att debattera svåra och roliga  
ämnen. Ett nytt avsnitt publiceras  
varannan vecka.
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Internationella projekt 
Finansierade med medlemsavgifterna 2019

Mottagare Verksamhet SEK
GTU Gambia Organisationsutveckling 127 358
NTAL Liberia Organisationsutveckling 65 598
DRC Kongo Fackliga studiecirklar 227 871
AIPTF Indien Organisationsutveckling 656 342
PGRI Indonesien Organisationsutveckling 783 893
EI Ped. rörelsen Latinamerika Organisering av lärare 349 642
TUESWRK Tadjikistan Organisationsutveckling 206 760
TUS, Serbien Organisationsutveckling 92 226
Regionalt Asien JTF Facklig ledarskapsutveckling 188 599

Deltagande vid EI kongress, stöd till deltagande från utvecklingsländer 204 491
EI Solidaritetsfond, katastrofstöd, kapacitetsutveckling, personskydd 150 002
Egeninsats i program med Union to Union 542 934
Förbundet Folkhögskollärarnas solidaritetsfond, Burkina Faso och Albanien 90 000

Totalt 3 685 716

Internationellt fackligt utvecklingssamarbete finansierat av Sida/Union to Union 2019

Program till för utveckling av fackliga lärarorganisationer i Malawi, Zanzibar, Filippinerna, Colombia. 
Stöd till regionala nätverk för jämställdhet i Latinamerika och Afrika. Stöd till en pedagogisk rörelse i 
Latinamerika. Totalt 5 413 360 (inklusive Lärarförbundets egeninsats på 10 procent). 

Läs mer om det internationella arbetet och utfallet av det i hållbarhetsrapporten sid 37.

1,5 procent av medlemsavgifterna används under kongressperioden för Lärarförbundets internationella arbete. 
2019 uppgick detta stöd till 5,5 miljoner kronor. Under året uppgick Lärarförbundet bidrag för fackligt utveck-
lingssamarbete från Sida (via Union to Union) till 4,9 miljoner kronor. 

Allt börjar 
med bra lärare

Alles beginnt 
mit guten 
Lehrern

It all starts 
with good 
teachers

Tout commence 
par de bons 
enseignants

Todo comienza 
con buenas 
maestras

Yote yanaanza 
na walimu 
wazuri

كل شيء یبدأ مع
المعلمین الجیدین 

Tudo começa 
com boas 
professoras
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Externa händelser  
som påverkat under året
Inledningen av 2019 präglades nationellt av  
ett oklart politiskt läge som resulterade ett i  
januariavtal mellan fyra partier. Den instabila 
starten och det komplicerade politiska läget har 
bidraget stort till vad som har hänt under året. 
Det har också inneburit att en del skolfrågor inte 
har kunnat processas vidare inom politiken och 
en del reformer och förändringar därför har  
försenats. I januariavtalet finns nio skolspecifika 
punkter med många olika delpunkter. Under  
året har regeringen påbörjat arbete med en del  
av punkterna. 

Det har under året pågått en utredning som ska 
se över skolans finansieringssystem och hur skol-
valet kan justeras för öka likvärdigheten i skolan 
som ska presenteras 2020. Under 2019 utökandes 
också resurserna till skolan inom de så kallade 
likvärdighetsmiljarderna, vilket framförallt  
kommer ge kommuner med mer socioekonomiska 
utmaningar resursförstärkning. 

Budgetpropositionen var en stor besvikelse  
då ökning av statsbidrag på en nivå som skulle 
kunnat bromsa kommunernas nedskärningar 
uteblev. Under 2019 har många kommuner 
tvingats göra neddragningar och Lärarförbundet 
har aktivt arbetat med att få till ökade resurser 
till kommunerna. Det har tillförts ökade generella 
statsbidrag för 2020 men det kommer behövas 
ytterligare förstärkningar. 

Under 2019 fick Lärarförbundet gehör för  
sitt krav på att det skulle starta en nationell  
samling för diskussioner mellan regeringen,  
arbetsgivare och arbetstagare. Samling för fler  
lärare startade i slutet av året och kommer  
följas av flera möten 2020. 
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Framtida utveckling 
Kongressens beslut från 2018 ger Lärarförbundet 
en tydlig riktning för framtiden som kommer 
prägla vår utveckling under 2020. 

Om Lärarförbundets extrakongress och Lärarnas 
Riksförbunds kongress ställer sig bakom förbunds- 
styrelsernas förslag om att utreda om det går att 
hitta en ny organisering som bättre tillvaratar de 
gemensamma medlemmarnas intressen, så kom-
mer den processen att fortsätta. 

Om kongresserna däremot fattar beslut om  
att inte utreda frågan kommer Lärarförbundets 
framtida utveckling att fokusera på att samla 
professionen i Lärarförbundet genom att växa i 
medlemsantal och organisationsgrad. 

Oavsett vilka beslut som fattas på kongresserna 
är det rekryterande arbetet för att växa i styrka 
prioriterat. Lärarförbundet ser en ökad närvaro 
på arbetsplatserna kombinerat med digitala  
engagemangs- och rekryteringsmetoder som  
en väg framåt. Lärarkårens styrka behöver  
öka för att möta de utmaningar vi står inför.

De senaste årens besparingsvåg som svept över 
skolan skapar stora utmaningar och förvärrar  
en redan svår situation med lärarbrist och ökad 
arbetsbelastning för lärarna och skolledarna.  
Vi kommer fortsätta kämpa för en likvärdig  
finansiering för landets skolor och förskolor  
och för att alla lärare och skolledare ska ha  
balans mellan krav och resurser.

Vårt arbete tillsammans med medlemmarna 
hämtar sin kraft och riktning i dialogen mellan 
medlemmar på arbetsplatsen. Det medlemmarna 
anser behöver hända på sina arbetsplatser är 
också det som ska vara i fokus för vårt arbete. 
Därför är Lärarförbundets arbetsplatsdialog ett 
viktigt arbetssätt inför framtiden.

Internt inom Lärarförbundet kommer  
organisationsförändringen för medlemmar i 
fristående verksamhet att träda i kraft den 1/7 
2020, vilken kräver noggranna förberedelser.  
Utöver detta sjösätts den största digitala sats-
ningen inom förbundet någonsin. Det innebär  
att vi lanserar nya digitala verktyg gör det enklare 
 att rekrytera fler medlemmar, att skapa större 
nöjdhet bland befintliga medlemmar och att  
bygga engagemang, delaktighet och demokrati. 
Ledorden för satsningen är rekrytering, auto- 
matisering och standardisering.

Under februari månad 2020 har coronaviruset 
drabbat Sverige vilket bland annat lett till dis-
tansundervisning. Detta ger, och kommer att ge, 
stora konsekvenser för våra medlemmar. Det är 
i skrivande stund oklart vilka konsekvenser pan-
demin kommer att leda till i samhället i stort 
men den kommer med största sannolikhet att 
prägla det närmaste året. Lärarförbundet följer 
utvecklingen noggrant och har en intern kris- 
beredskap. Vi arbetar löpande för att möta med-
lemmarnas frågor och ge stöd.
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Utfallet mot den reviderade budgeten för 2019 visar 
en negativ avvikelse med 32 595 tkr (26 963 tkr).

Avvikelsen förklaras nedan:

Medlemsavgifterna**) har under 2019 uppgått till 
508 346 tkr (548 982 tkr) mot budgeterade 530 000 
tkr, en negativ avvikelse med 21 654 tkr.
Främsta anledningen är färre yrkesaktiva medlem-
mar samt den av kongressen 2018 beslutade avgifts-
sänkningen. Den högsta avgiftsklassen sänktes från 
325 kr till 290 kr.

De administrativa kostnaderna (verksamhetsstöd) 
har överskridit budget med 12 020 tkr (28 311 tkr). 

Förbundets ekonomi 2019
Budgetuppföljning (tkr)
Budgetuppföljningen avser den Fackliga verksamheten
  Reviderad  Kongress
 Utfall Budget Avvikelse Budget
 2019 2019 2019 2019
Verksamhetens intäkter
Medlemsavgifter **) 508 346 530 000 -21 654 530 000
Summa intäkter 508 346 530 000 -21 654 530 000

Verksamhetens kostnader
Organisation förtroendevalda 15 120 17 300 2 180 15 400
Avgifter till andra organisationer 26 979 26 800 -179 27 000
Verksamhetsstöd 115 620 103 600 -12 020 85 600
Verksamhetskostnader 329 973 321 150 -8 823 322 850
Avdelningsanslag 65 737 71 200 5 463 71 200
Internationellt samarbete 5 512 7 950 2 438 7 950
Summa kostnader 558 941 548 000 -10 941 530 000

Resultat  -50 595 -18 000 -32 595 0

Varumärkeskampanj 47 187 50 000 2 813 
Beslut av förbundstyrelsen, utanför budget

Kommentarer till budgetuppföljningen
Avvikelsen består bl a av utvecklingskostnader i Lä-
rarnas Hus (anpassning till aktivitetsbaserade arbets-
platser) i syfte att förtäta. Till detta kommer ökade 
kostnader för stärkt IT-säkerhet och anpassning till 
lagkrav (GDPR) för verksamhetens olika system.

Verksamhetskostnaderna har överskridit budget 
med 8 823 tkr (13 499 tkr). Förklaras främst av kost-
nader i samband med den av kongressen 2018 be-
slutade förändringen av tidningsverksamheten, som 
1 april lades ut på extern leverantör. Dessa kostnader 
utöver budget avser avgångslöner för medarbetare 
som inte valde att gå med i verksamhetsövergången.

Belopp i tkr 2019 2018 2017 2016 2015
Fackliga verksamhetens intäkter*) 600 034 623 375 679 249 627 281 626 100
Varav medlemsintäkter*) 532 072 567 222 575 367 562 838 559 931
Årets resultat -29 442 53 296 88 270 -22 184 63 693
Varav fackligt resultat -97 782 -26 963 52 198 29 965 33 968
Balansomslutning 1 435 090 1 696 004 1 648 826 1 556 229 1 600 027
Justerat eget kapital 1 270 609 1 275 400 1 206 270 1 111 361 1 122 712
Justerat eget kapital till marknadsvärde 1 748 273 1 614 466 1 894 459 1 804 979 1 926 022
Soliditet 88,54% 75,20% 73,20% 71,40% 70,20%
Yrkesverksamma medlemmar 166 498 167 266 168 370 170 220 172 482
     
Nyckeltalsdefinitioner:     
Fackliga verksamhetens intäkter Totala intäkter facklig verksamhet.
Årets resultat Totalt resultat efter bokslutsdispositioner och skatt.
Fackligt resultat Exklusive resultat från fastigheter och värdepapper.
Balansomslutning Totala tillgångar till bokförda värden.
Justerat eget kapital Beskattat eget kapital plus eget-kapital-andel av  
 obeskattade reserver.
Justerat eget kapital till marknadsvärde Beskattat eget kapital plus eget-kapital-andel av  
 obeskattade reserver  plus övervärde på värdepappers- 
 tillgångar och fastigheter  (enligt extern värdering).
Soliditet Justerat eget kapital dividerat med balansomslutningen.

*)  Kostnaden för inkomstförsäkring som historiskt dragits av från medlemsintäkterna redovisas nu som en  
 extern kostnad i resultaträkningen. 
**)  I budgetjämförelsen är inte principförändringen avseende kostnad inkomstförsäkring ändrad.

Ekonomisk flerårsöversikt, Lärarförbundet
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Medlemsavgifter
Kongressen 2018 beslutade att förändra avgiftssys-
temet i syfte att bli en mer attraktiv organisation. 
Numera baseras avgiften på sysselsättningsgrad 
och det finns två avgiftsklasser. För 2019 gällde föl-
jande medlemsavgifter till förbundet per månad:

Arbetstid 75% och mer 290 kr
Arbetstid upp till 74%  150 kr
Föräldraledig 150 kr
Sjukskriven över 25% 150 kr
Arbetslös 150 kr
Tjänstledig utan inkomst 150 kr
Pensionär 45 kr
Doktorand 40 kr
Studerande avgiftsfritt

Den fackliga verksamheten
Den fackliga verksamheten redovisar ett underskott om 
97 782 tkr (26 964 tkr) vilken är en försämring mot 
föregående år med 70 818 tkr. De främsta orsakerna till 
den negativa avvikelsen är lägre medlemsintäkter med 
35 150 tkr och den under året stora kampanjen som 
kostade 47 187 tkr. Förutom detta har det även under året 
gjorts anpassningar av lokalerna i Lärarnas Hus till en 
kostnad av 4 778 tkr, i syfte att på sikt sänka lokalkostna-
derna genom att nyttja mindre ytor, men framförallt att 
lokalerna ska stimulera till ökat samarbete och på så sätt 
effektivisera verksamheten. 

Medlemsintäkterna uppgår till 532 072 tkr (567 222 tkr) 
vilket är en minskning mot föregående år med 35 150 tkr 
eller 6,2 %. Den förhållandevis stora minskningen är ett 
resultat av sjunkande antal yrkesaktiva medlemmar. 

Personalkostnaderna uppgår till 264 687 tkr (258 323 
tkr) vilket är en ökning med 6 364 tkr eller 2,5 %. Till 
största delen förklaras detta av årets löneökningar, lag-
stadgade avgifter samt pensionskostnader.

 De övriga externa kostnaderna uppgår till 328 106 tkr 
(274 227 tkr) vilket är en ökning med 53 879 tkr eller 
19,6 %. Den kraftiga ökningen beror till största delen på 
varumärkeskampanjen som kostade 47 187 tkr.

Resultatutvecklingen 2019
Verksamhetens kostnader uppgår till 697 816 tkr 
(650 339 tkr). Jämfört med 2018 har kostnaderna ökat 
med 47 477 tkr eller 7,3 %. 

Fastighetsförvaltning
Som en del i Lärarförbundets förmögenhetsplacering 
äger förbundet 1 (1) bostadsfastighet i Stockholms 
innerstad. I fastighetsförvaltningen ingår även av 
Lärarförbundet bedriven konferensverksamhet. Under 
2016 bildades 15 fastighetsbolag i syfte att särskilja den 
verksamhet som är näringsbetingad från den fackliga 
verksamheten. Den sista fastigheten kommer att säljas 
under 2020 då samtliga fastigheter redovisas under 
GEMFAST AB-koncernen.

Fastighetsförvaltningen visar ett underskott med 964 
tkr (+ 1 140 tkr). Detta är en försämring med 2 104 tkr 
mot föregående år. 

Finansiella investeringar
Som en del i Lärarförbundets förmögenhetsplanering 
har förbundet placerat värdepapper (aktier, räntor och 
fonder) i s.k. diskretionär förvaltning hos SEB, Öhmans 
och Robur. Årets resultat från värdepapper är 119 937 
tkr (80 842 tkr). Av detta kommer 19 228 tkr från utdel-
ningar, 98 085 tkr från försäljningar (reavinster) och 
2 624 tkr från erhållna rabattandelar. 

Finansförvaltningen visar totalt ett överskott med  
119 257 tkr (117 409 tkr) vilket är en förbättring mot 
föregående år med 1 848 tkr. 

Bokslutsdispositioner
I 2019 års bokslut görs en avsättning till periodiserings-
fond med 31 000 tkr.

Totalt för 2019 redovisar Lärarförbundet ett underskott 
på 29 442 tkr (+ 53 296 tkr).

Förslag till disposition av förbundets resultat
Förbundsstyrelsen föreslår 2022 års kongress besluta:
att 2019 års underskott om 29 442 tkr balanseras i ny räkning samt
att fastställa resultat- och balansräkningen.
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Lärarförbundets årsredovisning 2019• 4

Resultaträkning (tkr)
 Koncernen Moderförbundet
  2019 2018 2019 2018

Fackliga verksamhetens intäkter och kostnader
Medlemsintäkter  532 072 567 222 532 072 567 222
Tidningsintäkter  46 776 45 733 42 094 32 419
Bidrag Not 2 5 107 5 513 5 107 5 513
Försäljningsintäkter  30 371 26 841 - -
Övriga intäkter  12 700 16 467 14 819 15 971
Aktiverat arbete för egen räkning  5 942 2 250 5 942 2 250
Summa fackliga verksamhetens intäkter  632 968 664 026 600 034 623 375

Anslag till avdelningar samt avgifter och bidrag 
till andra organisationer Not 3 -105 002 -110 803 -105 002 -110 803
Externa kostnader Not 4 och 30 -331 453 -278 339 -325 779 -274 227
Personalkostnader Not 5 -283 382 -277 363 -264 687 -258 323
Av- och nedskrivningar av immateriella och  
materiella anläggningstillgångar Not 6, 31 och 33 -2 507 -7 183 -2 348 -6 986
Summa fackliga verksamhetens kostnader  -722 344 -673 688 -697 816 -650 339

Fackliga verksamhetens resultat  -89 376 -9 662 -97 782 -26 964

Fastighetsförvaltningens intäkter och kostnader
Hyresintäkter Not 30 67 472 59 508 6 513 9 688
Övriga intäkter  5 885 32 966 5 004 12 561
Summa fastighetsförvaltningens intäkter  73 357 92 474 11 517 22 249

Externa kostnader Not 4 -50 786 -51 286 -8 840 -16 912
Personalkostnader Not 5 -4 165 -3 771 -2 499 -3 654
Avskrivningar inventarier Not 6 -652 -980 -132 -422
Avskrivningar byggnader och markanläggningar Not 7 -16 508 -21 405 -1 010 -1 070
Resultat avyttring fastighet  - - - 949
Summa fastighetsförvaltningens kostnader  -72 111 -77 442 -12 481 -21 109

Fastighetsförvaltningens resultat  1 246 15 032 -964 1 140

Resultat från finansiella investeringar
Resultat från värdepapper Not 9 119 987 80 892 119 937 80 842
Resultat från intressebolag Not 10 125 29 125 125 29 125
Resultat från andelar i dotterbolag Not 11 - - - 6 700
Resultat avyttring dotterbolag  59 465 14 788 - -
Resultat av bostadsrättsförsäljning  2 020 1 200 2 020 1 200
Ränteintäkter   349 10 179 1
Summa intäkter från finansiella investeringar  181 946 126 015 122 262 117 868

Räntekostnader   -14 995 -14 960 -356 -
Förvaltningskostnader Not 4 -1 239 -966 -1 239 -966
Övriga finansiella kostnader  -1 410 507 -1 410 507
Summa kostnader från finansiella investeringar  -17 644 -15 419 -3 005 -459

Resultat från finansiella investeringar  164 302 110 596 119 257 117 409

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt  76 173 115 966 20 511 91 585

Bokslutsdispositioner
Avsättning/återföring periodiseringsfond Not 12   -31 000 -20 300
Koncernbidrag Not 13   - -4 500

Skatt på årets resultat Not 14 -18 718 -20 437 -18 953 -13 489

ÅRETS RESULTAT  57 455 95 529 -29 442 53 296
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Balansräkning (tkr)
Balansräkningen redovisar den ekonomiska ställningen per bokslutsdagen den 31 december.

TILLGÅNGAR Koncernen Moderförbundet
  2019 2018 2019 2018
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utvecklingskostnader Not 31 298 447 - -
Pågående utvecklingsarbete Not 34 76 043 26 175 76 043 26 175
Summa immateriella anläggningstillgångar  76 341 26 622 76 043 26 175

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark Not 7  966 290 1 235 753 34 374 34 959
Förbättringsutgift på annans fastighet Not 33 6 983 - 6 983 -
Pågående ny-, till- och ombyggnad Not 8 23 331 36 514 721 10 160
Inventarier Not 6 10 041 10 310 8 834 8 911
Summa materiella anläggningstillgångar  1 006 645 1 282 577 50 911 54 030

Finansiella anläggningstillgångar
Aktier i dotterbolag Not 15 - - 3 650 16 855
Aktier i intressebolag Not 16 6 638 6 638 6 638 6 638
Andelar i företag med ägarintresse Not 17 - - - -
Långfristiga värdepappersinnehav Not 18 1 224 101 1 160 473 1 220 293 1 156 665
Andelar i bostadsrätter Not 19 4 700 5 105 4 700 5 105
Långfristiga fordringar dotterbolag Not 20 - - - 9 080
Andra långfristiga fordringar Not 21 - - - -
Uppskjuten skattefordran Not 32 289 289 - -
Summa finansiella anläggningstillgångar  1 235 728 1 172 505 1 235 282 1 194 343

Summa anläggningstillgångar  2 318 713 2 481 704 1 362 235 1 274 548

Omsättningstillgångar

Varulager m.m
Varulager   7 205 4 388 3 934 -

Kortfristiga fordringar     
Kundfordringar  11 181 13 881 3 740 5 593
Fordringar på dotterbolag Not 22 - - - 266 564
Fordringar på intressebolag  129 - 129 -
Aktuella skattefordringar  1 148 - - -
Övriga fordringar  4 214 1 829 3 142 665
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not 23 38 772 37 846 37 882 36 237
  55 444 53 556 44 892 309 059

Kassa och bank  98 942 152 620 24 028 112 397

Summa omsättningstillgångar  161 591 210 564 72 854 421 456

SUMMA TILLGÅNGAR  2 480 304 2 692 268 1 435 090 1 696 004
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Forts. Balansräkning (tkr)
 Koncernen Moderförbundet
  2019 2018 2019 2018
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital Not 24 
Ändamålsbestämda medel  279 473 279 473 279 473 279 473
Bundna reserver  - - - -
Fria reserver/Balanserat resultat  1 161 204 1 065 675 958 877 905 581
Årets resultat  57 455 95 529 -29 442 53 296
Eget kapital hänförligt till moderförbundet  1 498 132 1 440 677 1 208 908 1 238 350

Summa eget kapital  1 498 132 1 440 677 1 208 908 1 238 350

Obeskattade reserver     
Periodiseringsfond Not 12 - - 78 500 47 500
Summa obeskattade reserver  - - 78 500 47 500

Avsättningar
Avsatt till pensioner Not 25 - - - -
Uppskjuten skatt Not 32 27 250 19 147 6 714 7 436
Summa avsättningar  27 250 19 147 6 714 7 436

Långfristiga skulder     
Inteckningslån Not 26 734 486 1 063 883 - 270 550
Övriga skulder  758 276 - -
Summa långfristiga skulder  735 244 1 064 159 - 270 550

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder  41 243 57 122 35 460 44 372
Pågående arbete  14 649 14 939 - -
Checkräkningskredit (avtalad kredit 70 milj kr  
(70 milj kr))  70 132 13 865 28 438 -
Skulder till dotterbolag Not 27 - - 7 329 25 265
Skulder till intressebolag Not 28 27 730 25 274 27 730 25 274
Skatteskulder  10 459 3 554 6 172 192
Övriga skulder  14 949 13 209 7 132 11 018
Upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter Not 29 40 518 40 321 28 707 26 047
Summa kortfristiga skulder  219 678 168 284 140 967 132 168

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  2 480 304 2 692 268 1 435 090 1 696 004
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Kassaflödesanalys (tkr)
Kassaflödesanalysen redovisar förbundets kassaflöde under året d v s förändringen av de likvida medlen 
och varifrån dessa förändringar härrör.

 Koncernen Moderförbundet
  2019 2018 2019 2018 
Den löpande verksamheten     
   
Rörelseresultat före finansiella poster  -28 665 20 159 -98 746 -25 824
Justering för avskrivningar  19 657 29 567 3 490 8 477
Justering för övriga som inte ingår i kassaflödet, m.m.   -59 465 -9 486 - -2 706
  -68 473 40 240 -95 256 -20 053

Erhållen ränta  349 10 179 1
Erhållna utdelningar  22 028 53 019 21 977 59 669
Erlagd ränta  -17 644 -15 419 -3 005 -459
Betald inkomstskatt  -17 798 -17 557 -13 694 -12 598
  -81 538 60 293 -89 799 26 560
Ökning/minskning varulager  -2 817 398 -3 934 -
Ökning/minskning kundfordringar  2 441 -2 769 1 853 -918
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar  -3 726 -4 813 262 313 13 137
Ökning/minskning leverantörsskulder  -15 879 -8 578 -8 912 14 346
Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder  70 817 22 409 11 731 -19 748
Kassaflöde från den löpande verksamheten  -30 702 66 940 173 252 33 377

Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar  -49 868 -26 175 -49 868 -26 175
Investeringar i materiella anläggningstillgångar  -13 861 -941 208 -371 -9 692
Sålda materiella anläggningstillgångar  9 711 94 043 - 13 138
Förvärvade andelar i dotterföretag  - 45 220 - -
Sålda andelar i dotterföretag  323 075 - 13 205 -
Återbetalt aktieägartillskott från koncernföretag  - - - 1 800
Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar  -335 274 -368 271 -335 275 -368 271
Avyttring/amortering av övriga finansiella  
anläggningstillgångar  372 156 405 442 381 238 351 551
Kassaflöde från investeringsverksamheten  305 939 -790 949 8 929 -37 649

Finansieringsverksamheten    
Lämnat koncernbidrag  - - - -4 500
Amortering av skuld  -329 397 -19 450 -270 550 -19 450
Upptagande av lån  482 723 333 - -
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -328 915 703 883 -270 550 -23 950
   
Årets kassaflöde  -53 678 -20 126 -88 369 -28 222
    
Likvida medel vid årets början  152 620 172 746 112 397 140 619
Likvida medel vid årets slut  98 942 152 620 24 028 112 397
Förändring av likvida medel  -53 678 -20 126 -88 369 -28 222
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Not 1 Redovisnings- och  
värderingsprinciper

Allmänna redovisningsprinciper
Från och med räkenskapsåret 2014 upprättas årsredo
visningen med tillämpning av årsredovisningslagen 
och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 
Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Redo
visningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med 
föregående år.

Koncernredovisning
I koncernredovisningen ingår dotterbolag där förbundet 
direkt eller indirekt innehar mer än 50 procent av röster
na eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande.

 Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmeto
den, vilket innebär att dotterbolagens egna kapital vid 
förvärvet, fastställt som skillnaden mellan tillgångarnas 
och skuldernas verkliga värden, elimineras i sin helhet. 
I koncernens egna kapital ingår härigenom endast den 
del av dotterbolagens egna kapital som tillkommit efter 
förvärvet.

Internvinster inom koncernen elimineras i sin helhet.

I moderförbundets bokslut redovisas andelar i dotter
bolag till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella 
nedskrivningar. Som utdelning från dotterbolag  
redovisas endast erhållen utdelning av vinstmedel som 
intjänats efter förvärvet.

Intressebolagsredovisning
Som intressebolag betraktas de bolag som inte är dot
terbolag men där förbundet direkt eller indirekt innehar 
minst 20 procent av rösterna för samtliga andelar eller 
på annat sätt har ett betydande inflytande.

I moderförbundets och koncernens bokslut redovisas 
andelar i intressebolag och bolag med ägarintresse till 
anskaffningsvärde med avdrag för eventuella nedskriv
ningar. Som intäkt från intressebolag redovisas endast 
erhållen utdelning av vinstmedel som intjänats efter 
förvärvet.

Bokslutsdispositioner och  
obeskattade reserver
I koncernredovisningen redovisas inte bokslutsdisposi
tioner och obeskattade reserver. Dessa delas upp i eget 
kapital och latent skatteskuld med tillämpning av gäl
lande inkomstskatt. Uppskjuten skatt hänförlig till årets 
bokslutsdispositioner ingår i koncernens skattekostnad. 
Resterande del av årets bokslutsdispositioner ingår i 
koncernens nettovinst.

Noter
Upplysningar till resultaträkningen

Verksamhetens intäkter och kostnader
I redovisning av intäkterna har samtliga intäkter brut
toredovisats. Intäkter och kostnader tillhörande fastig
hets och finansförvaltningen redovisas under respektive 
avsnitt.

Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som 
erhållits eller kommer att erhållas.

Den fackliga verksamheten har belastats med mark
nadsmässig internhyra för utnyttjande av kontors och 
konferenslokaler och motsvarande intäkt har redovisats i 
fastighetsförvaltningen. 

Medlemsavgifter
Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap 
i Lärarförbundet. Medlemsavgifter intäktsförs vid in
betalning från medlem för den period avgiften avser. 

Leasingavtal
Samtliga leasingavtal där förbundet är leasetagare redo
visas som operationell leasing. Leasingavgiften redovisas 
som en kostnad linjärt över leasingperioden. Förbundets 
uthyrning av bostäder och lokaler klassificeras som 
operationell leasing. Leasingintäkterna redovisas linjärt 
under leasingperioden.

Inkomstskatter
Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skat
teregler som gäller på balansdagen. 

Uppskjutna skatter värderas utifrån de skattesatser och 
skatteregler som är beslutade före balansdagen. Upp
skjuten skattefordran avseende underskottsavdrag redo
visas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan 
avräknas mot överskott vid framtida beskattning.

Upplysningar till balansräkningen

Värderingsprinciper
Tillgångar, avsättningar och skulder värderas till anskaff
ningsvärde om inget annat anges nedan.

Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaff
ningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar. 
Aktiveringsmodellen tillämpas för internt upparbetade 
immateriella tillgångar. Avskrivning görs linjärt över 
den bedömda nyttjandetiden.

Följande avskrivningstider tillämpas: 
CRM, web och intranät 5 år.

Årsredovisning74



Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaff-
ningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar. 
I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan 
hänföras till förvärvet av tillgången. När en komponent 
i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell 
kvarvarande del av den gamla komponenten och den 
nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras. Utgif-
ter för löpande reparation och underhåll redovisas som 
kostnader. Materiella anläggningstillgångar skrivs av 
systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. 
När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, 
beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. Linjär 
avskrivningsmetod används för övriga typer av materiella 
tillgångar.

Byggnader 
Stomme  50-100 år 
Tak  10-50 år 
Fasad/balkong  20-40 år 
Fönster  10-40 år 
Bad/våtutrymme  10-30 år 
Kök   10-20 år 
Rör/vs/el  10-45 år 
Ventilation 10-40 år 
Hiss   10-40 år 
Markanläggningar  20 år 
Byggnadsinventarier  5-50 år 
Inventarier  5 år 
Datorer  3 år 

Finansiella anläggningstillgångar
Aktier och andelar samt obligationer och andra räntepla-
ceringar som är avsedda för långsiktigt innehav redovisas 
till anskaffningsvärde. Har värdepappersportföljen på 
balansdagen ett lägre marknadsvärde än det bokförda 
värdet skrivs värdepappersportföljen ned till detta lägre 
värde om det kan antas att värdenedgången är beståen-
de.

Fordringar
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med 
undantag för poster med förfallodag mer än 12 månader 
efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstill-
gångar. Fordringar tas upp till det belopp som förväntas 
bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra 
fordringar.

Avsättningar
En avsättning redovisas när förbundet har förpliktelser 
som är hänförliga till räkenskapsåret eller tidigare räken-
skapsår och som på balansdagen är säkra eller sannolika 
till sin förekomst men ovissa till belopp eller till den 
tidpunkt då de skall infrias. Avsättningar värderas till 
den bästa uppskattningen av det belopp som kommer att 
behöva erläggas.

Semesterlöneskuld
Avsättning har gjorts för semester som är inarbetad, men 
inte uttagen per den sista december.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt den indirekta 
metoden, dvs den utgår från förbundets resultat före 
finansiella poster. Det redovisade kassaflödet omfattar 
endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar. 
Som likvida medel klassificeras kassa- och banktillgodo-
havanden.

Varulager
Varulagret värderas enligt inkomstskattelagens bestäm-
melser till det lägsta av 97 procent av anskaffningsvärdet 
och nettoförsäljningsvärdet. Anskaffningsvärdet fastställs 
med användning av först in, först ut-metoden (FIFU).

Uppskattningar och bedömningar
Förbundet gör uppskattningar och bedömningar om 
framtiden. De uppskattningar för redovisningsändamål 
som blir följden av dessa kommer definitionsmässigt att 
motsvara det verkliga resultatet. Vår bedömning är att 
det inte föreligger någon betydande risk för väsentliga 
justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder 
under nästkommande år.
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 Koncernen Moderförbundet
  2019 2018 2019 2018
Not 2 Erhållna bidrag
 Internationellt bistånd från SIDA 4 957 5 513 4 957 5 513
 Övriga bidrag 150 - 150 -
 

 Summa 5 107 5 513 5 107 5 513

Not 3 Utbetalda anslag till avdelningar samt avgifter 
 och bidrag till andra organisationer
 Anslag till avdelningar 74 711 79 523 74 711 79 523
 Avgifter till organisationer  
 (TCO, EI, Etuce, TAM, NLS mfl) 22 463 22 059 22 463 22 059
 Övriga bidrag (internat. utvecklingssamarbete) 7 828 9 221 7 828 9 221
 

 Summa 105 002 110 803 105 002 110 803

Not 4 Arvode och kostnadsersättningar till revisorer
 PwC
 Revisionsuppdrag 945 907 407 365
 Andra uppdrag 283 156 223 91
 

 Summa 1 228 1 063 630 456

Not 5 Personal
 Löner och andra ersättningar:
 Styrelse, förbundsordförande och  
 verkställande direktör 6 394 6 395 5 466 4 616
 Övriga anställda 179 382 174 386 167 826 163 339
 varav facklig verksamhet   166 614 161 546
 varav fastighetsförvaltning   1 212 1 793
 Totalt löner och ersättningar 185 776 180 781 173 292 167 955

 Sociala kostnader:
 Styrelse, förbundsordförande och  
 verkställande direktör 3 306 3 246 2 568 2 099
 Övriga anställda 89 014 85 916 82 906 80 236
 varav facklig verksamhet   82 542 79 514
 varav fastighetsförvaltning   364 722

 Totalt sociala kostnader 92 320 89 162 85 474 82 335

 Varav pensionskostnader:    
 Styrelse, förbundsordförande och  
 verkställande direktör 1 401 835 965 581
 Övriga anställda 27 643 26 226 25 857 24 625

 Övriga personalkostnader 9 451 11 191 8 420 11 687
 

 Summa personalkostnader 287 547 281 134 267 186 261 977

 Antal anställda
 Kvinnor 194 215 177 195
 Män 87 98 82 93
 

 Totalt 281 313 259 288

 Styrelse och ledande befattningshavare,
  Koncernen 2019 2018
  antal varav varav antal varav varav
   män kvinnor  män kvinnor
 Styrelseledamöter 23 22% 78% 31 39% 61%
 Verkställande direktör och andra ledande  
 befattningshavare 10 40% 60% 11 36% 64%
     
 Styrelse och ledande befattningshavare, 
 Moderförbundet 2019 2018
  antal varav varav antal varav varav
   män kvinnor  män kvinnor
 Styrelseledamöter 17 18% 82% 17 18% 82%
 Kanslichef och andra ledande befattningshavare 8 38% 62% 7 43% 57%
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            Koncernen       Moderförbundet
  2019 2018 2019 2018
Not 6 Inventarier
 Ingående anskaffningsvärde 69 951 69 270 51 505 51 505
 Inköp under året 394 - - -
 Genom förvärv av dotterbolag - 681 - -
 Försäljning/utrangering under året -33 - - -
 

 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 70 312 69 951 51 505 51 505

 Ingående avskrivningar -68 292 -66 640 -51 245 -50 779
 Försäljning/utrangering under året -33 - - -
 Genom förvärv av dotterbolag - -563 - -
 Årets avskrivningar -673 -1 089 -153 -466
 (varav fastighetsförvaltning)   (-132) (-422)
 

 Utgående ackumulerade avskrivningar -68 998 -68 292 -51 398 -51 245
     
 Utgående bokfört värde 1 314 1 659 107 260

 Konst*
 Ingående anskaffningsvärde 8 651 8 651 8 651 8 651
 Inköp under året 76 - 76 -
 

 Utgående anskaffningsvärde 8 727 8 651 8 727 8 651

 Totalt bokfört värde inventarier 10 041 10 310 8 834 8 911

 *)  Konsten räknas till materiella anläggningstillgångar men till skillnad mot inventarier sker  
 ingen avskrivning då konst sällan utsätts för någon reell värdeminskning.

Not 7 Byggnader och mark
 Ingående anskaffningsvärde 1 524 695 712 687 38 741 57 268
 Försäljning/utrangering under året -264 347 -101 467 - -18 527
 Övervärde (substansförvärv) - 647 166 - -
 Inköp 1 134 262 306 425 -
 Omklassificeringar - 4 003 - -
 

 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 261 482 1 524 695 39 166 38 741

 Ingående avskrivningar -288 942 -188 091 -3 782 -9 051
 Årets avskrivningar -10 420 -15 317 -1 010 -1 070
 Substansförvärv -6 088 -6 088 - -
 Försäljning/utrangering under året 10 258 7 424 - 6 339
 Omklassificeringar - -86 870 - -
 

 Utgående ackumulerade avskrivningar -295 192 -288 942 -4 792 -3 782

  

 Utgående bokfört värde  966 290 1 235 753 34 374 34 959

 Taxeringsvärden på fastigheter i Sverige 886 717 948 843 91 352 91 352
 Varav mark 498 734 414 771 63 950 63 950
 

 Marknadsvärde fastigheter 1 736 400 2 097 500 193 000 175 000

  Med marknadsvärde avses det mest sannolika priset vid en försäljning på en fri och öppen fastighets- 
 marknad vid ett visst givet tillfälle, den s.k värdetidpunkten. Försäljningen förutsätts ske efter det att  
 värderingsobjektet varit utbjudet till försäljning på ett för fastighetstypen sedvanligt sätt under en  
 normal exponeringstid.
  Marknadsvärdebedömningen sker genom en kombination av två metoder. En ortsprismetod som är en  
 analys av genomförda jämförbara förvärv samt en marknadsanpassad avkastningsmetod som är en  
 nuvärdeberäkning av sannolika framtida ekonomiska utfall.
 De två metoderna får inbördes olika vikt från fall till fall beroende på objektets karaktär samt tillgång  
 och kvalitet på relevant information.
 Värderingen är genomförd av oberoende värderingsman.
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Lärarförbundets årsredovisning 2019• 12

 Koncernen Moderförbundet
  2019 2018 2019 2018
Not 8 Pågående ny-, till- och ombyggnad
 Ingående balans 36 514 9 462 10 160 468
 Under året nedlagda kostnader 12 257 31 055 295 9 692
 Under året gjorda omfördelningar -17 964 -4 003 -9 734 -
 Försäljningar/utrangeringar -7 476 - - -
 

 Utgående balans 23 331 36 514 721 10 160

Not 9 Resultat från värdepapper
 Utdelningar värdepapper 19 278 21 009 19 228 20 959
 Realisationsresultat vid försäljningar 98 085 56 998 98 085 56 998
 Erhållna rabattandelar 2 624 2 885 2 624 2 885
 

  119 987 80 892 119 937 80 842

Not 10 Resultat från intressebolag
 Utdelning från Svenska Lärarförsäkringar AB 125 29 125 125 29 125
 

  125 29 125 125 29 125

Not 11 Resultat från andelar i dotterbolag
 Utdelning från Lärartidningar Produktion i  
 Sverige AB   - 6 700
 

 Summa    - 6 700

Not 12 Periodiseringsfond
 Periodiseringsfond 2015   4 800 4 800
 Periodiseringsfond 2016   3 900 3 900
 Periodiseringsfond 2017   18 500 18 500
 Periodiseringsfond 2018   20 300 20 300
 Periodiseringsfond 2019   31 000 
 

 Summa   78 500 47 500

 Förändring av periodiseringsfond   31 000 20 300

Not 13 Koncernbidrag
 Lämnat koncernbidrag, Lärarfortbildning  
 Lärarförbundet AB   - -4 500
 

    - -4 500

Not 14 Skatter
 Aktuell skatt -23 777 -15 067 -19 982 -13 475
 Aktuell skatt hänförlig till tidigare år 308 -3 233 308 -15
 Uppskjuten skatt 4 751 -2 137 721 1
 

 Summa -18 718 -20 437 -18 953 -13 489

Not 15 Aktier i dotterbolag
  Ägarandel Antal  
   aktier
 Lärarfortbildning 
 Lärarförbundet AB, 
 556340-0026, Stockholm 100,00% 5 000   500 500
 Lärartidningar Produktion  
 i Stockholm AB,  
 556674-7761, Stockholm 100,00% 6 000   - 600
 Gemenskapens Fastigheter AB,  
 556061-5501, Stockholm 100,00% 45 000   - 12 605
 Ledarinstitutet i Sverige AB,  
 556383-9082, Stockholm 100,00% 20 000   1 100 1 100
 GEMFAST AB, 559066-0071,  
 Stockholm 100,00% 50 000   2 050 2 050

 Anskaffningsvärde/bokfört värde i dotterbolag   3 650 16 855
 Ingående anskaffningsvärde   16 855 18 655
 Försäljning under året   -13 205 
 Återbetalning aktieägartillskott   - -1 800
 

 Utgående anskaffningsvärde   3 650 16 855
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Lärarförbundets årsredovisning 2019 • 13

 Koncernen Moderförbundet
  2019 2018 2019 2018
Not 16 Aktier i intressebolag
  Ägarandel Antal  
   aktier
 Svenska Lärarförsäkringar AB,  
 556431-9332, Stockholm 50,00% 12 500 6 600 6 600 6 600 6 600
 Skolforum Yrkesutveckling  
 Sverige AB, 556636-4260,  
 Stockholm 30,00% 300 38 38 38 38

 Anskaffningsvärde/bokfört värde i intressebolag 6 638 6 638 6 638 6 638
 Ingående anskaffningsvärde   6 638 6 638 6 638 6 638
 Inköp under året   - - - -
 

 Utgående anskaffningsvärde 6 638 6 638 6 638 6 638

Not 17 Andelar i företag med ägarintresse
 Futurion AB, 559008-4967,  
 Stockholm 14,10% 141 - - - -

 Anskaffningsvärde/bokfört värde i företag  
 med ägarintresse
 Ingående anskaffningsvärde 10 689 10 689 10 689 10 689
 Inköp under året - - - -
 

 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 10 689 10 689 10 689 10 689

 Ingående nedskrivningar -10 689 -10 689 -10 689 -10 689
 Årets nedskrivningar - - - -
 

 Utgående ackumulerade avskrivningar -10 689 -10 689 -10 689 -10 689

 Utgående bokfört värde - - - -

Not 18 Långfristiga värdepappersinnehav
 Lärarförbundet äger värdepapper som förvaltas på uppdrag av fyra externa förvaltare, Öhmans, Swedbank,  
 Nordea och SEB. Innehavet är fördelat mellan aktier, aktiefonder, räntefonder och alternativa placeringar.
  Förbundet har en övergripande placeringspolicy som ger riktlinjer och särskilda direktiv med de fyra 
  externa förvaltarna som innebär tydliga gränser avseende risk och socialt ansvarstagande samt  
 miljöhänsyn. 

 Ingående anskaffningsvärde 1 160 473 1 081 819 1 156 665 1 078 011
 Förvärv 335 275 368 271 335 275 368 271
 Försäljningar -271 646 -289 617 -271 646 -289 617
 

 Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 1 224 102 1 160 473 1 220 294 1 156 665

 Marknadsvärde 1 561 078 1 368 746 1 557 332 1 365 000

 Specifikation över värdepappersinnehavet  antal ansk.värde marknadsvärde orealiserad Andel  
 Moderförbundet
 Svenska aktier 401 740 485 167 83 427 31,15%
 Svenska aktiefonder 132 628 211 836 79 208 13,60%
 Utländska aktiefonder 58 120 188 235 130 115 12,09%
 

 Summa aktier  592 488 885 238 292 750 56,84% 
 (enligt policy min 0 %, max 70 %, önskvärt 50 %)    
  
 Summa räntefonder  292 211 304 186 11 975 19,53% 
 (enligt policy min 20 %, max 100 %, önskvärt 25 %)

 Summa alternativa placeringar  335 595 367 908 32 313 23,62% 
 (enligt policy min 0 %, max 50 %, önskvärt 25 %)

 Summa värdepappersinnehav 1 220 294 1 557 332 337 038 100,00%
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Lärarförbundets årsredovisning 2019• 14

 Koncernen Moderförbundet
  2019 2018 2019 2018
Not 19 Andelar i bostadsrätter
 Lärarförbundet äger 3 bostadsrätter (4)
 Bostadsrätterna används som  
 övernattningslägenheter för medarbetare  
 som är bosatta på annan ort.

 Ingående anskaffningsvärde 5 105 6 805 5 105 6 805
 Försäljningar -405 -1 700 -405 -1 700
 

 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 4 700 5 105 4 700 5 105

 Utgående bokfört värde 4 700 6 805 4 700 5 105

Not 20 Långfristiga fordringar dotterbolag
 Ingående bokfört värde   9 080 9 680
 Amorteringar, avgående fordringar   -9 080 -600
 

 Utgående bokfört värde   - 9 080
     
  
Not 21 Andra långfristiga fordringar
 Ingående bokfört värde - 1 436 - 1 436
 Amorteringar - -1 436 - -1 436
 

 Utgående bokfört värde - - - -

Not 22 Fordringar på dotterbolag
 Lärartidningar Produktion AB   - 449
 GEMFAST AB    - 266 115
 

 Summa   - 266 564

Not 23 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
 Medlemsavgifter 14 600 17 976 14 600 17 976
 Annonskampanj 2019 - 10 577 - 10 577
 Förutbetalda hyror 8 162 4 903 8 162 4 903
 Övriga poster 16 010 4 390 15 120 2 781
 

 Summa 38 772 37 846 37 882 36 237

Not 24  Eget kapital
 Ändamålsbestämda medel
 Bokfört värde vid årets ingång 279 473 279 473 279 473 279 473
 Ianspråktagna/reserverade medel    
  
 Bokfört värde vid årets utgång 279 473 279 473 279 473 279 473

 Bundna reserver
 Bokfört värde vid årets ingång - - - -
 Återföring/avsättning uppskrivningsfond - - - -
 Bokfört värde vid årets utgång - - - -

 Fria reserver
 Bokfört värde vid årets ingång 1 161 204 1 065 276 958 877 905 581
 Justering komponentavskrivning - -1 401 - -
 Justering felhantering aktieägartillskott - 1 800 - -
 Årets resultat 57 455 95 529 -29 442 53 296
 Bokfört värde vid årets utgång 1 218 659 1 161 204 929 435 958 877
 

 Summa eget kapital 1 498 132 1 440 677 1 208 908 1 238 350

 Eventualförpliktelse
 Konfliktfond Förbundet Folkhögskollärarna
 (7 200 000 kr okt 2010 + KPI)  
 ingår i ändamålsbestämda medel. 9 636 9 106 9 636 9 106
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Lärarförbundets årsredovisning 2019 • 15

 Koncernen Moderförbundet
  2019 2018 2019 2018
Not 25 Avsättningar
 Pensionsfond anställda
 Ingående bokfört värde  1 757  1 757
 Upplösning av Ianspråktaget belopp  -1 757  -1 757
 

 Utgående bokfört värde  -  -

Not 26 Långfristiga skulder
 Andel av långfristiga skulder till kreditinstitut  
 som förfaller senare än ett år 734 486 1 063 883 - 270 550
 men inom fem år från balansdagen.

 Ställda säkerheter avseende skuld till  
 kreditinstitut
 Fastighetsinteckningar 252 004 332 868 46 957 112 648
 Företagsinteckningar 4 000 4 000 - -
 Borgensåtagande - - 595 000 595 000
 

 Summa ställda säkerheter och borgensåtagande 256 004 336 868 641 957 707 648

Not 27 Skulder till dotterbolag
 Lärarfortbildning AB   424 1 062
 Ledarinstitutet i Sverige AB   963 963
 Gemenskapens Fastigheter AB   1 685 23 240
 GEMFAST AB   4 257 -
 

 Summa   7 329 25 265

Not 28 Skulder till intressebolag
 Svenska Lärarförsäkringar AB 27 730 25 274 27 730 25 274
 

 Summa 27 730 25 274 27 730 25 274

Not 29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
 Upplupen semesterlön 17 978 17 524 16 836 16 595
 Upplupna sociala avgifter 4 381 4 926 4 381 4 776
 Förutbetalda hyresintäkter 397 293 397 293
 Lagfart (stämpelskatt) 8 312 - - -
 Övriga poster 9 450 17 578 7 093 4 383
 

 Summa 40 518 40 321 28 707 26 047

Not 30 Leasingavtal - Operationell leasing leasetagare
 Under året har organisationernas leasingavgifter  
 uppgått till 30 749 26 725 29 585 25 980
 
 Framtida minimileasingavgifter för icke  
 uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till  
 betalning enligt följande:
 Inom 1 år 30 271 25 373 29 325 24 460
 Mellan 2 till 5 år 57 456 65 131 56 746 63 533
 Senare än 5 år 1 655 3 310 1 655 3 310
 

  89 382 93 814 87 726 91 303

 Leasingavtal – Operationell leasing leasegivare     
 Under året har organisationernas leasing- 
 inkomster uppgått till: 55 650 142 502 6 513 9 688

 Framtida minimileasinginkomster för icke  
 uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till  
 betalning enligt följande:     
 Inom 1 år 3 155 53 764 1 807 1 656
 Mellan 2 till 5 år 86 260 94 776 517 1 299
 Senare än 5 år 2 114 18 - -
 

  91 529 148 558 2 324 2 955
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Lärarförbundets årsredovisning 2019• 16

 Koncernen Moderförbundet
  2019 2018 2019 2018
Not 31 Balanserade utvecklingskostnader
 Ingående balans 18 097 18 097 17 352 17 352
 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 18 097 18 097 17 352 17 352

 Ingående avskrivningar -17 650 -10 560 -17 352 -10 411
 Årets avskrivningar -149 -7 090 - -6 941
 Utgående ackumulerade avskrivningar -17 799 -17 650 -17 352 -17 352
 

 Utgående balans 298 447 - -
 
Not 32 Uppskjuten skatteskuld/fordran
 Ingående anskaffningsvärde -18 858 -13 089 -7 436 -7 791
 Tillkommande fordringar 1 144  722 355
 Ianspråktagna fordringar -9 247 -5 769 - -
 

 Utgående redovisat värde -26 961 -18 858 -6 714 -7 436

 Uppskjuten skattefordran/-skuld
 Övriga avdragsgilla temporära skillnader, byggnad 2 892 4 667 1 229 636
 

 Summa 2 892 4 667 1 229 636

 Belopp som kvittas mot uppskjuten skattefordran
 Uppskjuten skatteskuld direkt avdrag -11 917 -11 827 -7 943 -8 072
 Uppskjuten skatteskuld periodiseringsfonder -17 332 -11 057 - -
 
 Uppskjuten skatteskuld övervärde fastighet -604 -641 - -
 

 Uppskjuten skatteskuld/-fordran som redovisas
 i balansräkningen -26 961 -18 858 -6 714 -7 436

Not 33 Förbättringsutgift på annans fastighet
 Ingående anskaffningsvärde - - - -
 Omklassificeringar 9 310 - 9 310 -
 

 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 9 310 - 9 310 -

 Ingående avskrivningar - - - -
 Årets avskrivningar -2 327 - -2 327 -
 

 Utgående ackumulerade avskrivningar -2 327 - -2 327 -

 

 Utgående bokfört värde  6 983 - 6 983 -
     
Not 34 Pågående utvecklingskostnader
 Ingående balans 26 175 - 26 175 -
 Under året nedlagda kostnader 49 868 26 175 49 868 26 175
 

 Utgående balans 76 043 26 175 76 043 26 175

Not 35 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
 Vi har beaktat hur effekterna av covid-19 kan komma att påverka verksamhet och finansiell  
 ställning framåt. Covid-19 påverkar förbundet och dess dotterbolags verksamhet genom att verksamhet  
 har fått planeras om och omprioriteringar av resurser har skett. I dagsläget har vi dock svårt att bedöma  
 de finansiella effekterna framåt.
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Revisionsberättelse
Till kongressen i Lärarförbundet, org.nr 802015-5050

Rapport om årsredovisningen och  
koncernredovisningen

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen 
och koncernredovisningen för Lärarförbundet 
för år 2019. Lärarförbundets årsredovisning och 
koncernredovisning ingår på sidorna 54-83 i 
detta dokument.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och 
koncernredovisningen upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga 
avseenden rättvisande bild av förbundets och kon-
cernens finansiella ställning per den 31 december 
2019 och av dessas finansiella resultat och kassa-
flöden för året enligt årsredovisningslagen. För-
valtningsberättelsen är förenlig med årsredovis-
ningens och koncernredovisningens övriga delar.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed 
i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed 
beskrivs närmare i avsnitten Den auktoriserade 
revisorns ansvar samt De förtroendevalda reviso-
rernas ansvar.

Vi är oberoende i förhållande till förbundet 
och koncernen enligt god revisorssed i Sverige. 
Jag som auktoriserad revisor har fullgjort mitt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är 
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för 
våra uttalanden.

Annan information än årsredovisningen och 
koncernredovisningen
Det är styrelsen som har ansvaret för den andra 
informationen. Den andra informationen består 
av Verksamhetsberättelse och Hållbarhetsrapport 
för 2019 (men innefattar inte årsredovisningen, 
koncernredovisningen och vår revisionsberättelse 
avseende dessa).

Vårt uttalande avseende årsredovisningen och 
koncernredovisningen omfattar inte denna 
information och vi gör inget uttalande med 
bestyrkande avseende denna andra information.

I samband med vår revision av årsredovisningen 
och koncernredovisningen är det vårt ansvar att 
läsa den information som identifieras ovan och 
överväga om informationen i väsentlig utsträck-
ning är oförenlig med årsredovisningen och kon-
cernredovisningen. Vid denna genomgång beaktar 
vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under 
revisionen samt bedömer om informationen i 
övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts av-
seende denna information, drar slutsatsen att 
den andra informationen innehåller en väsentlig 
felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta.  
Vi har inget att rapportera i det avseendet.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att 
årsredovisningen och koncernredovisningen 
upprättas och att den ger en rättvisande bild 
enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar 
även för den interna kontroll som den bedömer 
är nödvändig för att upprätta en årsredovisning 
och koncernredovisning som inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen och 
koncernredovisningen ansvarar styrelsen för 
bedömningen av förbundets och koncernens 
förmåga att fortsätta verksamheten. Den upp- 
lyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som 
kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten 
och att använda antagandet om fortsatt drift. 
Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock 
inte om styrelsen avser att likvidera förbundet, 
upphöra med verksamheten eller inte har något 
realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Den auktoriserade revisorns ansvar
Jag har att utföra revisonen enligt International 
Standards on Auditing (ISA) och god revisions-
sed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig 
grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen 
och koncernredovisningen som helhet inte inne- 
håller några väsentliga felaktigheter, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att 
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lämna en revisionsberättelse som innehåller våra 
uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av 
säkerhet, men är ingen garanti för att en revision 
som utförs enligt ISA och god revisionssed i 
Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig 
felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan 
uppstå på grund av oegentligheter eller fel och 
anses vara väsentliga om de enskilt eller till- 
sammans rimligen kan förväntas påverka de eko-
nomiska beslut som användare fattar med grund 
i årsredovisningen och koncernredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder  
jag professionellt omdöme och har en pro- 
fessionellt skeptisk inställning under hela 
revisionen. Dessutom:

• identifierar och bedömer jag riskerna för 
väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och 
koncernredovisningen, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel, utformar och utför 
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa 
risker och inhämtar revisionsbevis som är 
tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en 
grund för våra uttalanden. Risken för att inte 
upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av 
oegentligheter är högre än för en väsentlig fel- 
aktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter 
kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, 
avsiktliga utelämnanden, felaktig information 
eller åsidosättande av intern kontroll.

• skaffar jag mig en förståelse av den del av 
förbundets interna kontroll som har betydelse 
för min revision för att utforma gransknings-
åtgärder som är lämpliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte för att uttala mig 
om effektiviteten i den interna kontrollen.

• utvärderar jag lämpligheten i de redovisnings- 
principer som används och rimligheten i  
styrelsens uppskattningar i redovisningen  
och tillhörande upplysningar.

• drar jag en slutsats om lämpligheten i att 
styrelsen använder antagandet om fortsatt 
drift vid upprättandet av årsredovisningen 
och koncernredovisningen. Jag drar också en 
slutsats, med grund i de inhämtade revisions- 
bevisen, om huruvida det finns någon väsentlig 
osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser 
eller förhållanden som kan leda till betydande 
tvivel om förbundets förmåga att fortsätta 

verksamheten. Om jag drar slutsatsen att 
det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, 
måste jag i revisionsberättelsen fästa 
uppmärksamheten på upplysningarna i 
årsredovisningen och koncernredovisningen 
om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, 
om sådana upplysningar är otillräckliga, 
modifiera uttalandet om årsredovisningen och 
koncernredovisningen. Mina slutsatser baseras 
på de revisionsbevis som inhämtas fram till 
datumet för revisionsberättelsen. Dock kan 
framtida händelser eller förhållanden göra 
att ett förbund och koncern inte längre kan 
fortsätta verksamheten.

• utvärderar jag den övergripande presentationen, 
strukturen och innehållet i årsredovisningen 
och koncernredovisningen, däribland upplys-
ningarna, och om årsredovisningen och kon-
cernredovisningen återger de underliggande 
transaktionerna och händelserna på ett sätt  
som ger en rättvisande bild.

• inhämtar jag tillräckliga och ändamålsenliga 
revisionsbevis avseende den finansiella infor-
mationen för enheterna eller affärsaktiviteterna 
inom koncernen för att göra ett uttalande 
avseende koncernredovisningen. Jag ansvarar 
för styrning, övervakning och utförande av 
koncernrevisionen. Jag är ensamt ansvarig  
för mina uttalanden.

Jag måste informera styrelsen om bland annat 
revisionens planerade omfattning och inriktning 
samt tidpunkten för den. Jag måste också infor-
mera om betydelsefulla iakttagelser under revi-
sionen, däribland de eventuella betydande brister 
i den interna kontrollen som jag identifierat.

De förtroendevalda revisorernas ansvar
Vi har att utföra en revision enligt revisionslagen 
och därmed enligt god revisionssed i Sverige. 
Vårt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet 
om huruvida årsredovisningen och koncern- 
redovisningen har upprättats i enlighet med års-
redovisningslagen och om årsredovisningen och 
koncernredovisningen ger en rättvisande bild av 
förbundets och koncernens resultat och ställning.
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Rapport om andra krav enligt lagar  
och andra författningar

Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen och 
koncernredovisningen har vi även utfört 
en revision av styrelsens förvaltning för 
Lärarförbundet för år 2019.

Vi tillstyrker att kongressen beviljar styrelsens 
ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisions- 
sed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs 
närmare i avsnittet Revisorernas ansvar. Vi 
är oberoende i förhållande till förbundet och 
koncernen enligt god revisorssed i Sverige. Jag 
som auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort 
vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är 
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för 
vårt uttalande.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

Revisorernas ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, 
och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är 
att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig 
grad av säkerhet kunna bedöma om någon 
styrelseledamot i något väsentligt avseende 
företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig 
till någon försummelse som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot förbundet.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men 
ingen garanti för att en revision som utförs enligt 
god revisionssed i Sverige alltid kommer att 

upptäcka åtgärder eller försummelser som kan 
föranleda ersättningsskyldighet mot förbundet.

Som en del av en revision enligt god revisionssed 
i Sverige använder vi professionellt omdöme och 
har en professionellt skeptisk inställning under 
hela revisionen. Granskningen av förvaltningen 
grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. 
Vilka tillkommande granskningsåtgärder som 
utförs baseras på vår professionella bedömning 
med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det 
innebär att vi fokuserar granskningen på sådana 
åtgärder, områden och förhållanden som är 
väsentliga för verksamheten och där avsteg och 
överträdelser skulle ha särskild betydelse för 
förbundets situation. Vi går igenom och prövar 
fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder 
och andra förhållanden som är relevanta för vårt 
uttalande om ansvarsfrihet. 

 
Stockholm den 29 april 2020 
 
 
 
 
Anita Mellberg, Förtroendevald revisor 
 
 
 
Gunnel Ahlgren, Förtroendevald revisor 
 
 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 
 
 
 
Johan Rönnkvist, Auktoriserad revisor
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GRI-tabell
GRI-nr Ämne Svar

102-1 Organisationens namn Lärarförbundet

102-2 NGO Verksamhet och tjänster. Huvudsakliga aktiviteter och hur de förhåller sig 
till strategiska mål.

Sid 7-8, 55

102-3 Huvudkontorets placering Stockholm

102-4 Länder där organisationen är verksam Sverige

102-5 NGO Ägarstruktur och företagsform. Registrering som ideell förening, 
maktfördelning mellan högsta styrande organ och förvaltningen. Hur 
medlemmar i det högsta styrande organet väljs, avsätts och hur länge sitter.

Ideell förening.  
Sid 56-59

102-6 Marknader som organisationen är verksam i. Ideell, offentlig och  
privat sektor.

NGO Inkomst totalt (tillgångar och skulder) Sid 70-72

102-7 NGO Organisationens storlek. Antal medlemmar 232 407 medlemmar. Sid 56

102-8 NGO Information om anställda och andra som arbetar inom organisationen, ex 
frivilligarbetare.

Sid 56

102-9 Leverantörskedja Sid 34, 57

102-10 Väsentliga förändringar gällande organisation och leverantörskedjan Sid 61

102-11 Försiktighetsprincipen Sid 52

102-12 Externa initiativ som organisationen stöder Sid 46

102-13 NGO Medlemskap i organisationer, koalitioner och allianser Sid 46

102-14 Ledningens uttalande Sid 5

102-16 Värderingar, principer och etiska riktlinjer Sid 36, 37, 55

102-18 Organisationens styrning Sid 35, 57-59

102-40 NGO Intressenter, målgrupp och intressenter som påverkas. Sid 32, 33

102-41 Andel anställda med kollektivavtal 100 %

102-42 Identifiering av intressenter Sid 32, 33

102-43 Intressentdialog Sid 32, 33

102-44 Intressenternas väsentliga frågor. Sid 32

102-45 Enheter som ingår i den finansiella redovisningen Org nr: 802015-5050

102-46 Process för att definiera redovisningens innehåll och avgränsning Sid 31, 32

102-47 Lista över väsentliga frågor Sid 32

102-48 Förändringar av information Sid 60, 66

102-49 Väsentliga förändringar sedan föregående rapport Nyckeltal sid 37, 41, 42,  
44, 48, 51

102-50 Redovisningsperiod 1/1 2019-31/12 2019
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GRI-nr Ämne Svar

102-51 Datum för publicering av senaste redovisningen

102-52 Redovisningscykel Kalenderår

102-53 Kontaktperson för redovisningen ann-christin.dantoft 
@lararforbundet.se

102-54 Redovisning i enlighet med GRI Standarder Inspirerad av core-nivå,  
sektortillägg NGO.

102-55 GRI innehållsindex Sid 88-90

102-56 Granskning och bestyrkande Ej bestyrkt.  
Sid 53

103 Narrativ information om hur organisationen identifierar, analyserar och 
svarar på dess faktiska och potentiella effekter.

Sid 35, 52

Organisationens påverkan på intressenternas ekonomiska förhållanden  
och ekonomiska system på lokal, nationell och global nivå.

201, 103 Ekonomiska resultat: Ekonomiskt värde, intäkter och utgifter, redovisat i 
den ekonomiska rapporten.

Sid 68-82

203, 103 NGO7 Indirekt ekonomisk påverkan: Socialt ansvarsfulla investeringar. Sid 47, 48

205, 103 Antikorruption: Riskbedömning. Utbildning i antikorruption.  
Ev korruptionsincidenter och åtgärder.

Sid 48

Organisationens effekter på levande och icke levande naturliga system, 
inklusive mark, luft, vatten och ekosystem.

302, 103 Energi: Energiförbrukning i watt-timmar och bränsletyper. Sid 49

305, 103 Utsläpp: Utsläpp av ämnen från en källa till luften/atmosfären.  
Ex: växthusgas (GHG).

Sid 51

306, 103 Utsläpp och avfall: Återvinning och kompostering av ofarligt avfall. Sid 51

308, 103 Leverantörers miljöpåverkan: Strategier för att förebygga och mildra  
negativ miljöpåverkan hos leverantörer.

Sid 49-51

Organisationens påverkan på de sociala system inom vilka den verkar.

401, 103 Anställning och sysselsättning: Metoder för att anställa och rekrytera.  
Arbetsvillkor och förmåner för fastanställda. Antal anställda per kön som 
tog föräldraledighet.

Sid 43, 44

403, NGO9, 103 Arbetsskydd och hälsovård: Arbetsskyddssystem och hälsovård för anställda Sid 44

404, NGO, 103 Kompetensutveckling och utbildning: Antal utbildningstimmar för  
anställda (och förtroendevalda) per kön och arbetskategori. 
Programeffektivitet.

Sid 43

405, NGO4, 103 Mångfald och jämställdhet: Lönespridning per kön i olika tjänstekategorier. 
Styrning: analys, planering, implementering, utvärdering och lärande. 
Programeffektivitet.

Sid 45

406, 103 Icke-diskriminering: Antal incidenter under året, åtgärder som vidtagits per 
granskad incident, planer, resultat och granskningsrutiner.

Sid 45

407, 103 Föreningsfrihet och rätt till kollektivförhandlingar: Åtgärder som 
organisationen vidtagit under året för att stödja arbetstagarnas 
föreningsfrihet eller rätt till kollektiva förhandlingar.

Sid 37, 45, 48, 52

408, 103 Barnarbete: Åtgärder som organisationen vidtagit under året för att bidra 
till att avskaffa barnarbete.

Sid 36, 47
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GRI-nr Ämne Svar

412, 103 Mänskliga rättigheter: Totalt antal timmar under året som ägnats åt 
utbildning i mänskliga rättigheter relevanta för verksamheten,samt andel 
anställda som utbildats

Sid 37, 48

414, 103 Leverantörers respekt för mänskliga rättigheter: Investeringsavtal och 
kontrakt som inkluderar mänskliga rättighetsklausuler.

Sid 47, 48

418, NGO2, 103 Kundintegritet: Klagomål avseende brott mot kundens integritet. Förlust av 
kunddata. Programeffektivitet.

Sid 42

NGO10, 103 Marknadskommunikation: Reglerna för etiskt försvarbar 
marknadskommunikation. Antal klagomål, mekanismer för att bedöma och 
svara på klagomål gällande verksamhet och policy. Programeffektivitet.

Sid 39-41

419, 103 Socioekonomisk efterlevnad: Efterlevnaden av nationella lagar eller 
förordningar rörande social och ekonomiska frågor

Revisionsrapporten  
Sid 84-86

NGO1, 103 Intressentengagemang: Processer för att involvera intressenteri att skapa, 
implementera och utvärdera policy och verksamhet samt hur beslut och 
beslutsprocesser kommuniceras. Programeffektivitet.

Sid 7, 32, 35, 40, 56, 57

NGO5, 103 Påverkansarbete: Processer kring påverkans- och opinionsarbete. 
Programeffektivitet.

Sid 39, 40

NGO3, 103 Utvärdering, uppföljning och lärande: Processer för att förändra 
verksamheten och hur detta kommuniceras. Programeffektivitet.

Sid 35, 52
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Personförteckning 2019
Interna uppdrag
Förbundsstyrelsen

Johanna Jaara Åstrand, ordförande 
Maria Rönn, 1:e vice ordförande 
Robert Fahlgren, 2:e vice ordförande 
Ann-Charlotte Gavelin Rydman, adj.  
Anna Olskog, ledamot 
Anna-Mia Nilsson, ledamot 
Erica Bäck, ledamot 
Jenny Andersson, ledamot 
Johan Törnroth, ledamot 
Line Isaksson, ledamot 
Louise Plobeck, ledamot 
Marie Wall Almquist, ledamot 
Mikael Forsberg, ledamot 
Pia Rizell, ledamot 
Sandra Asp Axelsson, ledamot 
Sandra Wahlström, ledamot 
Sara Sundström, ledamot 
Terje Adkins, ledamot 
Lärarförbundet Skolledare 
Maria Guthke, adj. 

Lärarförbundet Student

Henric Börefelt Axell, personalrepresentant

Revisorer

Anita Mellberg, ordinarie 
Anna Söderlund, suppleant 
Gunnel Ahlgren, ordinarie 
Johan Lindhagen, suppleant 
Johan Rönnkvist, auktoriserad revisor

Valberedningen

Camilla Adam, ledamot 
Magdalena Borgemo, ledamot 
Eva Carlsson, ledamot 
Hans Gustafsson, ledamot 
Anna Grenhage, ledamot 
Monica Hedström, ledamot 
Monica Karlsson, ledamot 
Carolina Morell, ledamot 
Jesper Rehn, ledamot

Lärarförbundet Skolledare 

Ann-Charlotte Gavelin Rydman, ordförande 
Ingegärd Salmose, 1:e vice ordförande 
Carola Wedholm, 2:e vice ordförande 
Lena Brännholm, ledamot 
Henrik Carnhede, ledamot 
Frida Eriksson, ledamot 
Camilla Norberg, ledamot 
Solveig Häggkvist, ledamot 
Jeanette Kennerfalk, ledamot 
Sharon Haffajee, ledamot 
Gabriella Ekström Filipsson, ledamot 
Katarina Wedegren, ledamot 
Sarah Thorén, ledamot 
Robert Fahlgren, FS-repr

Lärarförbundet Student

Maria Guthke, ordförande 
Julia Norman, vice ordförande 
David Blank, ledamot 
Oskar Bäckman, ledamot 
Elisabeth Holmberg, ledamot 
Gabriella Johansson, ledamot 
Nelly Johansson, ledamot 
Mooness Ebadi Lindqvist, ledamot 
Emy Palmér, ledamot 
Camila Fernandez, verksamhetsrevisor 
Erik Vikström, verksamhetsrevisor 
Maria Rönn, FS-repr

Lärarnas yrkesetiska råd

Jesper Rehn, ordförande 
Therese Dahlkvist

Referensorgan 
Lärare i förskola

Pia Rizell, ordförande 
Kent Roslund 
Petra Hultqvist 
Gustav Jonsson 
Pernilla Kjellberg 
Lene Högnes Jörgensen 
Anna Bäck 
Ida Mårtensson 
Anna-Mia Nilsson, FS-repr
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Lärare i fritidshem

Line Isaksson, ordförande 
Hanna Almcrantz 
Anneli Arvidsson 
Bodil Jullesson 
Linus Karlsson 
Thomas Magnusson 
Susanne Malmquist 
Tino Skovlund 
Mikael Forsberg, FS-repr

Lärare i grundskola 

Jenny Andersson, ordförande 
Jonas Johnsson 
Pernilla Höglander 
Matts Deubler 
Mikael Johansson 
Klara Frohm 
Sara Aldén Bernhardsson 
Linda Harritz 
Sara Sundström, FS-repr

Lärare i musik- och kulturskola

Marie Wall Almquist, ordförande 
Marianne Eriksson 
Lisa Clausson 
Ellen Van Lokhorst 
Anna-Karin Lagnebäck 
Marie-Louice Zainali 
Mats Gustafsson 
Simon Thörn 
Louise Plobeck, FS-repr

Lärare i gymnasieskola

Erika Bäck, ordförande 
Peter Olsson 
Anders Lövgren 
Eva Jansson 
Therese Dahlkvist 
Emma Burman 
Christopher Wallman 
Maria Burström 
Sandra Wahlström, FS-repr

Lärare i vuxenutbildning

Terje Adkins, ordförande  
Henrik Tällberg 
Märit Gruvaeus 
Martin Keith 

Johanna Lindgren Chin 
Lillemor Malmbo 
Anna Olskog, FS-repr

Arbetsmiljörådet

Maria Rönn, ordförande 
Per Edberg 
Ingela Grehn 
Charlie Jarl 
Alexander Köhn 
Emma Nordström 
Kitt Marteng 
Helene Nilsson 
Jeanette Wahlgren 
Peter Westergård 
Sandra Asp Axelsson, FS-repr

Vetenskapliga rådet

Anders Arnqvist, ordförande 
Maria Rönn, 1:e vice ordförande 
Christina Olin-Scheller 
Dennis Beach 
Eva Alerby 
Karin Rönnerman 
Per Andersson 
Pernilla Nilsson 
Pia Williams 
Johanna Jaara Åstrand, FS-repr

Externa uppdrag
OFR 

Styrelse
Johanna Jaara Åstrand, ledamot 
Mathias Åström, suppleant

Överstyrelse
Maria Rönn, ledamot 
Sixten Frixon, suppleant

Konfliktsutskott
Maria Rönn, ledamot 
Robert Fahlgren, ledamot 
Sixten Frixon, 1:e suppleant för Maria Rönn 
Mathias Åström, 1:e suppleant för Robert Fahlgren 
Håkan André, 2:e suppleant för Maria Rönn 
Anders Åhlin, 2:e suppleant för Robert Fahlgren
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Lärarstiftelsen

Styrelse
Eva-Lis Sirén, ordförande 
Ann-Charlotte Eriksson, vice ordförande 
Alicia Eriksson, ledamot 
Per Hellström, ledamot 
Klas Holmgren, ledamot 
Fredrik Sandström, ledamot 
Maria Rönn, ledamot 
Robert Fahlgren, suppleant

Revisor 
Gunnel Ahlgren, revisor 
Anita Mellberg, revisor 
Johan Rönnqvist,  
auktoriserad revisor

Lärarfortbildning

Styrelse
Ann-Charlotte Eriksson, ordförande 
Sixten Frixon, ledamot 
Sandra Wahlström, ledamot 
Anita Mellberg, lekmannarevisor 
Johan Rönnkvist, auktoriserad revisor 
Maria Rönn, ägarrepresentant

Svenska Lärarförsäkringar AB

Styrelse
Johanna Jaara Åstrand, ledamot t o m maj 
Maria Rönn, ledamot fr o m maj 
Sixten Frixon, ledamot

Årsstämma
Robert Fahlgren, ägarrepresentant

Svenska Lärarfonder

Samrådsgrupp
Sixten Frixon

Placeringsråd
Robert Fahlgren 
Eva Isaksson 
Katarina Lindinger

Gemenskapens Fastigheter AB och  
Stjärnbacken AB07

Styrelse
Maria Rönn, ordförande 
Lena Durfors, ledamot 
Claes Livijn, ledamot 

Håkan André, suppleant 
Anneth Caprali, suppleant 
Anita Mellberg, lekmannarevisor

Bolagsstämma
Robert Fahlgren, ägarrepresentant

Gemfast AB med dotterbola

Styrelse
Maria Rönn, ordförande 
Kenneth Söderman, ledamot 
Lena Durfors, ledamot 
Anneth Caprali, suppleant 
Håkan André, suppleant

Revisorer
Anita Mellberg,  
lekmannarevisor

Årsstämma (Bolagsstämma)

Johanna Jaara Åstrand,  
ägarrepresentant

Lärartidningar Produktion AB

Styrelse
Sixten Frixon, ordförande 
Sandra Wahlström, ledamot 
Ann-Charlotte Eriksson,  
ledamot

Revisorer
Gunnel Ahlgren,  
lekmannarevisor

Årsstämma
Maria Rönn, ägarrepresentant

TCO 

Styrelse
Johanna Jaara Åstrand, ordinarie 
Maria Rönn, suppleant 
Malin Tufvesson, suppleant

TCO Förhandlingskommitté

Mathias Åström

OFRs förbundsområden inom staten

Johanna Jaara Åstrand, förbundsområdesstyrelse 
Camilla Brown, suppleant 
Mardjan Dubois, stora gruppenledamot
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OFR Fastighets AB 

Håkan André, ledamot

PTK

Stämma
Robert Fahlgren, ledamot 
Maria Rönn, suppleant

Överstyrelse
Robert Fahlgren, ledamot 
Mathias Åström,1:e suppleant 
Sixten Frixon, 2:e suppleant

Styrelse
Camilla Brown ledamot

Arbetsdomstolen, AD

Ulla Persson 
Sören Holm

SKR

Arbetsmiljöråd
Mathias Åström

Välfärdsrådet
Johanna Jaara Åstrand, ledamot 
Mathias Åström, suppleant

Lärarnas a-kassa

Styrelse
Robert Fahlgren, ordförande 
Angelika Molander, ledamot 
Ingela Zetterberg, ledamot 
Marie Wall Almquist, ledamot 
Johan Bäck, ledamot 
Sandra Asp Axelsson, ledamot 
Ditte Karlsson, 1:e suppleant 
Lena Fredin, 2:e suppleant 
Anita Mellberg, revisor, t.o.m. stämman 2019 
Anna Sundberg, revisors suppleant,  
fr.o.m. stämman 2019 
Anna Söderlund, suppleant t.o.m. stämman 
2019, därefter ordinarie 
Gunnel Ahlgren, revisor 
Johan Lindhagen, revisorssuppleant

TAM-Arkiv Styrelse

Anneth Caprali, ledamot

Skolforum Yrkesutveckling i Sverige AB (SYSAB)

Robert Fahlgren, ledamot 
Sixten Frixon, ledamot

Folksam Liv

Styrelse
Johanna Jaara Åstrand

Stämma
Maria Rönn 
Sixten Frixon 
Håkan André, suppleant 
Johan Törnroth, suppleant

Folksam Sak

Stämma
Robert Fahlgren  
Camilla Brown 
Lena Durfors, suppleant 
Mathias Åström, suppleant

Arbetsutskottet

Sixten Frixon

Magnus Bergvalls stiftelse

Styrelse
Johanna Jaara Åstrand 
Sixten Frixon 
Maria Rönn, suppleant 
Lena Durfors, suppleant

Yngve Lindbergs minnesfond (Guldäpplet)

Robert Fahlgren, jury

Lärarutbildningskonventet

Per Båvner 
Maria Guthke

Internationella  
organisationer
NLS, Nordiska Lärarorganisationers Samråd

Styrelse
Johanna Jaara Åstrand 
Sixten Frixon 
Ina Eriksson 
Maria Rönn 
Robert Fahlgren (Första halvåret) 
Malin Tufvesson, (Andra halvåret)
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Sektorer

Förskola och fritidshem
Pia Rizell 
Veronika Persson

Grundskola
Sara Sundström 
Lisa Heino

Gymnasie- och yrkesutbildning
Erika Bäck 
Patrik Ribe

Internationella sekreterares nätverk

Eva Elmstedt Frisk 
Robert Gustafson 
Joakim Olsson

European Trade Union  
Committee for Education (ETUCE)

ETUCE Committee
Ina Eriksson

ETUCE Standing Committe for Equality
Per Båvner

ETUCE European sectoral 
social dialogue in education

Camilla Brown

Education International (El)  
El Styrelse

Johanna Jaara Åstrand 

Constitution and By-Laws Committee 

Johanna Jaara Åstrand

ECE, Early Childhood Education Task Force 

Elisabet Mossberg

El Research Network 

Johan Ernestam

El Education and Solidarity 

Sixten Frixon

El OECD/TUAC 

Johan Ernestam

EI Development Cooperation Network

Eva Elmstedt Frisk 
Robert Gustafson 
Joakim Olsson

Union to Union Förbundsråd

Ina Eriksson

Nordiska Folkhögskolerådet (NFR) 

Ingela Zetterberg

NFSP, Nordiska Förbundet för specialpedagogik  

Mikael Forsberg 
Alicia Eriksson

Nordiska Arbetsmiljörådet

Cyrene Waern (första halvåret) 
Elisabeth Mossberg (andra halvåret Hans Flygare)
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Lärarförbundet Kontakt: 0770-33 03 03        Box 122 29, 102 26 Stockholm        lararforbundet.se

F
W

D
 1

89
2 

JU
N

I 2
02

0


	Förord
	En stärkt identitet

	Verksamhetsberättelse 2019
	Vi arbetar för en stark profession
	Verksamheten 2019 i korthet

	Arena för engagemang
	En rörelse av samtal för förändring
	Friståendedialogen inspirerade till att bli ombud
	Nya grepp i Uppsala lockade medlemmar

	Starkare tillsammans
	Tro att vi kan göra skillnad!
	Lärarförbundet tog plats på skolgården
	Boden har ombud på alla arbetsplatser

	Ett attraktivt yrke
	Fördubblade antalet planeringsdagar
	Sveriges bästa flextidavtal!
	Kritiserat lönekriterium togs bort

	Professionens utveckling gynnar kvaliteten
	Legitimationskrav för undervisning i fritidshem
	Trygghet att skapa studiero
	Äntligen blev förskolechefer rektorer!

	Så fördelades pengarna

	Hållbarhetsrapport 2019
	Vår verksamhet ska vara hållbar
	Det här tycker Lärarförbundets medlemmar
	Vi driver utvecklingen tillsammans

	Social hållbarhet
	Mänskliga rättigheter är grunden
	Internationellt samarbete för globala mål
	Vi visar vad Lärarförbundet står för
	Alla har rätt till ett hållbart arbetsliv
	En jämställd organisation
	Samverkan med andra

	Ekonomisk hållbarhet
	Vi ska hantera medlemmarnas pengar ansvarsfullt

	Lärarförbundet tar ansvar för sin miljöpåverkan
	Risker
	Revisorns yttrande avseende den lagstadgade hållbarhetsrapporten

	Årsredovisning 2019
	Förvaltningsberättelse
	Allmänt om verksamheten: Våra grundläggande idéer
	Så här är vi organiserade
	Viktiga beslut och händelser
	Avtal 2019
	Externa händelser som påverkat under året
	Framtida utveckling 

	Förbundets ekonomi
	Resultatutveckling 2019
	Resultaträkning
	Balansräkning
	Kassaflödesanalys
	Noter
	Styrelsens undertecknande och revisionsberättelse

	Tabeller
	GRI-tabell
	Personförteckning 2019



