
Avsiktsförklaring om en ny organisering  
Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och Sveriges Skolledarförbund för samtal om en ny 
organisering inom utbildningssektorn. Samtalen har varit konstruktiva och förbunden gör 
bedömningen att det kommer vara möjligt att finna en samsyn i de grundläggande förutsättningarna 
som krävs för att respektive förbund ska kunna gå vidare i en gemensam process.  
 
Förbunden är överens om att fortsätta samtalen och denna avsiktsförklaring utgör en grund för den 
fortsatta dialogen.  
 
Syfte  
”Vi samlar Sveriges lärare och vi samlar Sveriges skolledare för  
större inflytande, ökad facklig styrka och stärkt medlemsnytta” 
 
Värdeord 
Inflytande, styrka och medlemsnytta. 
 
Vårt svar på varför det behövs en ny organisering 
Sveriges lärare och Sveriges skolledare behöver en ny facklig organisering som i högre utsträckning 
stärker oss i frågor av gemensamt intresse. Tillsammans blir viden viktigaste kraften för utveckling av 
svenskt utbildningsväsende. Att arbeta tillsammans ger de bästa förutsättningarna för lärare och 
skolledare att genomföra uppdraget. Vi stärker medlemsnyttan för våra medlemmar. Vi bildar något 
nytt som med medlemmarnas bästa för ögonen påverkar för att skapa en bra arbetsmiljö, bra villkor 
och, inte minst viktigt, arbetsglädje och stolthet för Sveriges barn, elever och vuxna studerande som i 
förlängningen får en bra utbildning. 
 
Vi skapar ett modernt och professionellt fackligt arbete, vi utnyttjar våra gemensamma resurser på 
ett effektivt sätt som gynnar våra medlemmar.  
 
Lärare och skolledare som starka företrädare kommer att ha en stor påverkan på samhället. Vår 
förmåga att skapa de bästa villkoren för våra medlemmar, blir större.   
 
Grundläggande förutsättningar för att etablera en ny organisering 

• En ny organisering behöver återfinnas i Saco. LR och Sveriges skolledarförbund stödjer en 
eventuell ansökan från Lärarförbundet.  

• En organisering behöver bygga på att medlemmarna har en akademisk utbildning och att 
lärarna är behöriga för sitt uppdrag.  

• En ny organisering behöver vara av federativ karaktär eller en federation 
• Inom ramen för en gemensam organisering ska skolledare ha en egen organisation.  

 
En gemensam process och tidplan fram till bildande av en ny organisering   
En grundläggande förutsättning för att det ska bildas en ny organisering är att de tre förbunden har 
en gemensam process fram till etableringen. Den gemensamma processen förutsätter flera formella 
beslut inom förbunden. Under förutsättning att det fortsatt finns en samsyn gällande de 
grundläggande förutsättningarna och en samsyn gällande inriktning till en ny organisering avser 
förbunden att;  

• genomföra extra kongresser i Lärarförbundet och Sveriges Skolledarförbund och ett extra 
förbundsmöte i LR senast oktober 2021. Inför dessa sammankomster ska en gemensam 
inriktning till en ny organisering presenteras. 

• inhämta synpunkter gällande förslag till inriktning hos medlemmar och ombud inom 
respektive organisation.  



• att utifrån en gemensam inriktning lägga förslag på en ny gemensam organisering 
till parallella kongresser/förbundsmöten i maj 2022 med syfte att etablera en gemensam 
organisering från och med 1 januari 2023.  

• Sveriges Skolledarförbund avser att ingå i den nya gemensamma organiseringen från och 
med den 1 januari 2023. Det formella beslutet kommer att slutligen fattas av kongressen 
våren 2024.   
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