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Rekommendationer och stöd gällande avdelningsanslag 
 

Bakgrund 
Förbundsstyrelsen har uppmärksammats på att avdelningsanslaget nyttjas på väldigt 
olika sätt och för olika typer av verksamheter. Det finns därför skäl att se över hur 
avdelningsanslaget nyttjas i syfte att skapa en förbundsgemensam hållning som också ger 
acceptans för olika avdelningars olika behov och förutsättningar.  
 
Förbundsstyrelsen beslutade att tillsätta en arbetsgrupp för att diskutera 
avdelningsanslagets nyttjande och ta fram förslag på rekommendationer och stöd för 
nyttjande av avdelningsanslaget för diskussion på den kommande kongressen. Baserat på 
den diskussionen beslutar förbundsstyrelsen därefter om eventuella rekommendationer, 
stöd och andra åtgärder för att skapa en mer förbundsgemensam hållning gällande 
avdelningsanslagets nyttjande. 
 
Arbetsgruppen har bestått av: 
Ordinarie 
Fredrik Blad 
Joacim Wikström 
Malin Jensen 
Madeleine Eriksson 
Lena Axelsson Westergren 
 
Adjungerade 
Gunnel Ahlgren, förbundsrevisor 
Anita Mellberg, förbundsrevisor 
Maria Rönn, 1:e vice ordförande 
 
Kanslistöd 
Håkan André, ekonomichef 
Sixten Frixon, 1:e ombudsman/kanslichef 
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Utgångspunkter 
Den medlemsavgift som medlemmarna betalar ska användas på det mest ekonomiska 
och etiska sättet för att verkställa förbundets uppdrag och kongressens beslut. Det 
innebär att förbundets medel ska användas inom ramen för de demokratiskt fattade 
besluten och till medlemmarnas primära nytta. Varje avdelningsstyrelse ansvarar för att 
avdelningsanslaget, som är fastställt av kongressen, används på det mest ekonomiska 
sättet och det som bäst gagnar avdelningens medlemmar utifrån avdelningens specifika 
förutsättningar och behov utifrån avdelningens fastställda verksamhetsplan. 
Avdelningarnas egna verksamhets- och aktivitetsplaner som är kopplade till kongressens 
beslut ska präglas av detta etiska och ekonomiska förhållningssättet gentemot våra 
medlemmar. 
 
En av grundstenarna är att allt vi gör ska tåla insyn, både från våra medlemmar och den 
omvärld vi lever i. 
 
”Du som förtroendevald förbinder dig därför att: 
vara varsam med förbundets medel så att dessa förvaltas väl.”  
(Ur Etik för förtroendevalda i Lärarförbundet)  
 
Det finns många olika aspekter som behöver vägas in när man fattar beslut såsom t ex 
effekt för medlem, kostnad för avdelningen eller klimatpåverkan mm. Arbetsgruppen har 
därför valt att betona att avdelningarna bör eftersträva ett ”helhetsperspektiv med 
ekonomiska förtecken” i de beslut som fattas gällande hur avdelningsanslaget nyttjas.  
Vi har ett gemensamt ansvar att hushålla med medlemmarnas pengar ansvarsfullt och 
etiskt och därför är det självklart att alltid ställa sig frågan om vi kan nå liknande resultat 
till en lägre kostnad. 
 

Rekommendationer och stöd 
Dessa rekommendationer och stöd syftar till att skapa ett gemensamt förhållningssätt 
inom samtliga av Lärarförbundets avdelningar gällande de medel som medlemmarna 
betalat. Det är lika viktigt att det finns en förståelse för olika avdelningars olika behov och 
förutsättningar som att det finns en förbundsgemensam grundsyn gällande hur 
medlemsavgifterna ska nyttjas på avdelningsnivå. 
 
Detta diskussionsunderlag har primärt fokus på de ekonomiska aspekterna, men 
arbetsgruppen är väl medveten om att det även finns andra aspekter som behöver vägas 
in vid inköp såsom t ex kollektivavtalskrav på samarbetspartner, miljö- och 
klimataspekter, fairtrade mm. Rekommendationerna i detta underlag betonar därför de 
ekonomiska aspekterna, eftersom övriga aspekter återfinns i andra styrdokument. 
Arbetsgruppen rekommenderar att det i samband med förbundsstyrelsens beslut om 
rekommendationer och stöd gällande avdelningsanlagets nyttjande sker en översyn över 
dessa angränsande styrdokument.   
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A. Möten 
Inom Lärarförbundet rekommenderas avdelning att överväga olika mötesformer såsom 
möten via telefon, video/Skype/Teams eller fysiska möten. 
 

B. Lokalt resande 
Inom Lärarförbundet rekommenderas avdelning att lokala resor i första hand sker genom 
kollektivtrafik där så är möjligt eller genom samåkning. 
 

C. Nationellt resande 
Inom Lärarförbundet rekommenderas avdelning att nationella resor i första hand sker till 
lägsta kostnad samt genom klimatvänligt resande där så är möjligt.   
 

D. Internationellt resande 
Inom Lärarförbundet rekommenderas avdelning att internationella resor för avdelningar 
bör undvikas.   
 

E. Övernattning 
Inom Lärarförbundet rekommenderas avdelning att övernattning sker undantagsvis och 
endast när det kan motiveras utifrån den av avdelningen fastställda verksamhetsplanen, 
med långa resvägar eller särskilda behov.  Detta bör beaktas redan vid planeringen av 
nästa års verksamhet. 
 

F. Samarbetspartners och externa aktörer 
Det är vår skyldighet som facklig organisation att i största möjliga mån försäkra oss om 
att de vi anlitar har kollektivavtal. Allt från leverantörer till kursgårdar och restauranger. 
 

G. Arvode 
Vårt arbete inom Lärarförbundet är ideellt och bygger på engagemang och intresse, 
därför bör grundregeln vara att inga arvoden utges. Inom Lärarförbundet 
rekommenderas avdelning att arvoden till förtroendevalda inte bör utgå. Självklart ska 
förtroendevalda i avdelning kompenseras för de eventuella kostnader som uppdraget 
medför (förlorad arbetsförtjänst, resekostnader o dyl.). Om styrelsen måste ses utanför 
ordinarie arbetstid, eller om andra omständigheter omöjliggör arvodesfri verksamhet, 
kan avdelningen utge arvoden som bör vara rimliga utifrån omfattningen som ersätts. 
Beslut om arvoden ska fattas av årsmötet eller medlemsmöte. Vid osäkerhet bör kansliet 
kontaktas för vägledning. 
 

H. Alkohol 
Inom Lärarförbundet är vi mycket restriktiva med att bjuda på alkohol i samband med 
våra interna sammankomster. Grundregeln är ingen alkohol då det är våra medlemmars 
pengar vi hanterar.  
 

I. Gåvor, sponsring och avtackningar 
Inom Lärarförbundet rekommenderas avdelning att vara restriktiv med gåvor och 
sponsring. Sponsring i marknadsförings- och/eller rekryteringssyfte är en metod som kan 
användas där det tydligt gynnar förbundet. För stöd i detta kan med fördel kontakt tas 
med ditt regionala kontor. Större sponsringsavtal bör beslutas av årsmöte alternativt 
särskilt medlemsmöte.  För avtackningar hänvisas till Skatteverkets beloppsgränser.  
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Regelverket kring avdelningsanslagen 
Historiskt finns ett beslut att en avdelning kan spara 1 års anslag. Det innebär att en 
avdelning som fick ett årsanslag på 250 tkr kunde ha maximalt lika mycket sparat från 
åren innan. Allt över 250 tkr skulle bokföras som en skuld till Lärarförbundet som 
återbetalades.  
 
Kongressen 2018 beslutade om några tillägg till detta; 
Att en avdelning måste förbruka minst halva årets anslag för att få nästa årsanslag intakt 
Att alla avdelningar ska sträva mot att minska sitt sparande till en rimlig nivå, helst lägre 
än ett årsanslag.  
 
Arbetsgruppen rekommenderar att nuvarande regelverk för avdelningsanslaget som 
kongressen 2018 beslutade är tillräckligt i nuläget.  
 

Förslag till åtgärder 
Arbetsgruppen föreslår att kansliet tar fram ett nytt stöd, en sammanhållande vägledning 
som innehåller alla befintliga policies och riktlinjer med konkreta tips och råd som syftar 
till att vara vägledande för framförallt en avdelningsstyrelse. Gärna med olika exempel 
från verkligheten och de olika konsekvenser som följer ett visst beslut.  
I det nya stödet ska det även tydligt framgå vilka olika roller som samarbetar och vilka 
mandat och befogenheter dessa roller har. Här tänker vi främst på styrelse i avdelning, 
revisorer, kansliets medarbetare, förbundsstyrelse, kongress och medlemmarna genom 
årsmöten. 
 
Stödet ska vara digitalt, sammanhållet och lätt att hitta på förbundsnätet. Stödet ska ge 
varje funktion en trygghet och tillräcklig information att kunna leva efter 
Lärarförbundets grundläggande värderingar. Vi ska alla kunna vara trygga och stolta i 
vårt sätt att leda Lärarförbundet utan att vara oroliga för hur medlemmar eller andra i 
vår omvärld uppfattar vår verksamhet.   
 
Diskussionsfrågor till kongressen: 

1. Instämmer du i rekommendationerna (A-I)? 
2. Instämmer du i arbetsgruppens syn på gällande regelverk för 

avdelningsanslagen? 
3. Instämmer du i förslaget till åtgärder? 

 
 
Baserat på de medskick som framkommer i diskussionen beslutar förbundsstyrelsen vid 
ett senare tillfälle om eventuella rekommendationer, stöd och andra åtgärder för att 
skapa en mer förbundsgemensam hållning gällande avdelningsanslagets nyttjande. 


