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Övergångsregler och säkrad kompetens för 
Sveriges Skolledare 
Genom övergångsregler säkras hur den nya organisationen ska styras och ledas fram tills dess 
att den konsoliderats i form av de första valen utifrån organisationens stadgar. Genom reglerna 
säkras att den kompetens som förtroendevalda besitter förs med in i den nya organisationen så 
att den blir välfungerande på alla nivåer under övergångsperioden. Det är särskilt viktigt att 
tillvarata medlemmars och förtroendevaldas engagemang och kompetens under övergångs-
perioden. Vars och ens insatser kommer att vara av stor betydelse.  

Sveriges Skolledarförbund kommer samexistera med Sveriges Skolledare fram till att Sveriges 
Skolledarförbund genomför sin avslutande kongress i april 2024. Medlemmarna i Sveriges 
Skolledarförbund och Lärarförbundet Skolledare kommer samtliga att ingå i Sveriges Skolledare 
från och med 1 januari 2023 genom ett avtal mellan organisationerna under övergångsperioden.  

Principer 
Under övergångsperioden är övergångsreglerna överordnade den nya organisationens stadgar. 

Övergångsperiodens tidslängd är till och med maj 2024 om inte annan överenskommelse görs. 

• Alla förtroendeuppdrag i de tidigare organisationerna kvarstår som uppdrag under 
mandatperiodens längd dock längst till och med kongressen i Sveriges Skolledare i maj 
2024.  

• Alla valda instanser som finns parallellt i de tidigare organisationerna bildar en ny större 
gemensam instans i den nya organisationen.  

• Finns flera sammankallande/ordförande gäller som princip att det är delat ledarskap om 
inte annat anges nedan.  

• I det fall övergångsreglerna inte omhändertar ordningen i tillräcklig omfattning beslutar 
förbundsstyrelsen i den nya organisationen om tillägg. Beslut som behöver fattas före 31 
december 2022 beslutas likalydande av de båda förbundsstyrelserna i Sveriges 
Skolledarförbund och Lärarförbundet i samråd med styrelsen för Lärarförbundet 
Skolledare.  

• Nya stadgar för Sveriges Skolledare träder i kraft 1 januari 2023. 

Nationell nivå 

Beslutande församling – kongress 

De tidigare organisationernas valda kongressombud/skolledarmötesombud1  är den nya organi-
sationens kongressombud fram till 31 oktober 2023. Kongressombud valda enligt den nya 
organisationens stadgar tillträder den 1 november 2023. 

För Sveriges Skolledarförbunds del innebär det att det utses nya ombud inom Sveriges 
Skolledare samtidigt som Sveriges Skolledarförbunds kongressombud fortsätter sitt uppdrag till 
kongressen för Sveriges Skolledarförbund i april 2024, då ordinarie kongress äger rum. Vid det 
tillfället beslutas om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen i Sveriges Skolledarförbund för 
perioden fram till 31 december 2023.  

 
 
1   Med kongressombud avses kongressombud i Sveriges Skolledarförbund och ombud till skolledarmötet i 

Lärarförbundet Skolledare 
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Lärarförbundets kongress ska besluta om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen samt 
skolledarmötet för Lärarförbundet Skolledares styrelse för perioden fram till 31 december 2022. 
Beslutet ska fattas före årsskiftet 2022/23. 

Förbundsråd 
Ett gemensamt förbundsråd bildas av förbundsrådet inom Sveriges Skolledarförbund 
tillsammans med ett motsvarande förbundsråd inom Lärarförbundet Skolledare som väljs på 
Skolledarmötet under 2022. Det gemensamma förbundsrådet varar fram 31 oktober 2023.  

Förbundsrådets uppdrag under övergångsperioden är att vara rådgivande till förbundsstyrelsen 
och sammankallas om förbundsstyrelsen finner att det finns särskilda skäl. Förbundsrådet ska 
vid behov kunna förrätta fyllnadsval.  

Presidium  
Ett gemensamt presidium med de två tidigare organisationernas presidier skapas.  

Förbundsstyrelse 
De tidigare organisationernas styrelser är den nya organisationens förbundsstyrelse fram till 
och med den första kongressen i maj 2024 då val enligt nya stadgar äger rum. Sveriges 
Skolledarförbunds förbundsstyrelse och Lärarförbundet Skolledares styrelse blir den nya 
förbundsstyrelsen för den nya organisationen Sveriges Skolledare.  

Stadgekommitté 
Sveriges Skolledarförbunds stadgekommitté väljs av kongressen och består av tre ledamöter. 
Deras uppgift är att yttra sig över förslag på stadgeändringar, ta initiativ till stadgeändringar 
samt att tolka stadgan. En motsvarande kommitté utses inom Lärarförbundet Skolledare på 
Skolledarmötet 2022. Den gemensamma stadgekommittén ska följa implementeringen av den 
nya organisationens stadgar fram till kongressen 2024 samt lämna ett gemensamt underlag till 
förbundsstyrelsen med reflektioner kring stadgarna. 

Valberedning 
Valberedningarna inom Lärarförbundet Skolledare och Sveriges Skolledarförbund är den nya 
organisationens valberedning för val på nationell nivå fram till maj 2024 då den första 
kongressen med val äger rum. I uppdraget ingår även att inför kongressen 2024 föreslå 
arvodesnivåer för kongressbeslutade uppdrag.  

Regional nivå 

Regionstyrelser 
Sveriges Skolledarförbunds valda regionstyrelser är regionstyrelser fram till 31 mars 2023. 
Innan detta datum ska respektive regionårsmöte besluta om årsredovisningar, verksamhets-
berättelser och ansvarsfrihet för respektive regionstyrelse för perioden fram till 31 december 
2022.  

Lokal nivå 
De tidigare organisationernas företrädare i respektive kommun (lokala styrelser/skolledar-
ombud i Lärarförbundet Skolledare samt lokalavdelningsstyrelser i Sveriges Skolledarförbund) 
är den nya organisationens företrädare i lokalföreningen. Uppdragen kan vid behov förlängas 
fram till och med senast den 30 juni 2023 för implementering av nya uppdrag enligt nya 
organisationens stadgar. 
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Under våren 2023, senast 31 maj 2023, genomförs årsmöte i Sveriges Skolledare där uppdrag 
väljs enligt de nya stadgarna med tillträde senast 1 juli 2023.  

Övergångsreglerna omfattar både valda positioner och överenskommelse om facklig tid lokalt. 

Medlemmar som inte är kommunalt anställda (Lärarförbundet Skolledare) 
Icke-kommunalt anställda medlemmar företräds av den nya lokala organisationen från och med 
1 januari 2023. Hur dessa medlemmar ska företrädas under första halvåret 2023 beslutas av de 
två förbundens förbundsstyrelser under hösten 2022. Samtliga riks- och samrådsavdelningar 
som har en existerande skolledarstyrelse per den 30 nov 2022, bildar motsvarande riksförening 
i Sveriges Skolledare från och med 1 jan 2023. Andra medlemmar inom ett företag, koncern, 
statlig verksamhet eller verksamhetsområde kan ansöka hos förbundsstyrelsen om att inrätta en 
riksförening. 

 



 

 

 


