
 

Kongressens  
beslut 

  



 
2 [73] 

 

Innehåll 
Beslutssatser ..................................................................................................................................... 8 
Lärarnas Riksförbunds förbundsmöte föreslås besluta: ................................................................. 8 
Lärarförbundets kongress föreslås besluta: .................................................................................... 8 
Sveriges Skolledarförbunds kongress föreslås besluta: ................................................................... 9 
Proposition Stadgar för Facken inom utbildning ........................................................................... 11 
Proposition Stadgar för Sveriges Lärare ......................................................................................... 13 
A. Ändamål och värderingsfrågor ................................................................................................... 13 
§ 1 Ändamål .................................................................................................................................. 13 
§ 2 Grundläggande värderingar .................................................................................................... 13 

2.1 Det professionella ansvaret ............................................................................................. 13 
2.2 Starkare tillsammans ...................................................................................................... 13 
2.3 Livslångt lärande ............................................................................................................. 13 
2.4 Mänskliga rättigheter och likabehandling ...................................................................... 13 
2.5 Demokrati ........................................................................................................................ 14 
2.6 Partipolitisk obundenhet ................................................................................................ 14 

§ 3 Organisationens grundläggande principer ............................................................................. 14 
B. Medlemskapet ............................................................................................................................. 14 
§ 4 Rätt till medlemskap ............................................................................................................... 14 

4.1 Medlemsdefinitioner ....................................................................................................... 14 
§ 5 Medlems rättigheter ................................................................................................................ 14 
§ 6 Medlems åtagande/skyldigheter ............................................................................................. 15 
§ 7 Avgifter .................................................................................................................................... 15 
§ 8 Personuppgiftsansvarig ........................................................................................................... 15 
§ 9 Utträde ..................................................................................................................................... 15 
§ 10 Uteslutning .............................................................................................................................. 15 
§ 11 Återinträde .............................................................................................................................. 15 
C. Organisation ................................................................................................................................ 15 
§ 12 Definition lokalföreningar och motsvarande ......................................................................... 15 
§ 13 Lokalföreningar ....................................................................................................................... 16 

13.1 Organisation för medlemmar inom kommunal sektor .................................................. 16 
13.2 Lokalföreningens styrelse ............................................................................................... 16 
13.3 Arbetsplats inom lokalförening ...................................................................................... 17 
13.4 Arbetsplatsombud inom lokalförening ........................................................................... 17 
13.5 Lokala skolformsföreningar ............................................................................................ 17 
13.6 Andra föreningar ............................................................................................................. 17 
13.7 Skolformsföreningars och andra föreningars uppdrag .................................................. 17 
13.8 Nätverk i lokalföreningen ................................................................................................ 18 



 
3 [73] 

 

13.9 Lokalföreningens årsmöte ............................................................................................... 18 
13.10 Valberedningens uppdrag i lokalföreningen ................................................................. 19 
13.11  Stadgar för lokalförening ............................................................................................... 19 

§ 14 Regionalförening ..................................................................................................................... 19 
§ 15 Riksorganisation och riksföreningar ...................................................................................... 19 

15.1 Organisation för medlemmar inom privat sektor .......................................................... 19 
15.2 Organisation för medlemmar inom stat och andra sektorer .......................................... 19 
15.3 Riksorganisations och riksförenings styrelse ................................................................. 19 
15.4 Arbetsplats inom riksorganisation/riksförening ........................................................... 20 
15.5 Arbetsplatsombud inom riksorganisation/riksförening ............................................... 20 
15.6 Skolformsföreningar och andra föreningar i riksorganisation/riksförening ................. 21 
15.7 Skolformsföreningars och andra föreningars uppdrag .................................................. 21 
15.8 Nätverk i riksorganisation/riksförening ......................................................................... 21 
15.9 Riksorganisationens/riksföreningens årsmöte .............................................................. 21 
15.10 Valberedningens uppdrag i riksorganisationen/riksföreningen ................................. 22 
15.11  Stadgar för riksorganisation/riksförening .................................................................... 22 

§ 16 Distrikt och valkretsar ............................................................................................................ 22 
16.1 Valkretsar ....................................................................................................................... 22 
16.2 Valkretsmöte .................................................................................................................. 22 
16.3 Valkretsvalberedningens uppdrag ................................................................................. 22 
16.4 Distrikt ............................................................................................................................ 23 
16.5 Distriktsråd ..................................................................................................................... 23 
16.6 Lokalföreningarnas distriktsråd .................................................................................... 23 
16.7 Statlig sektors distriktsråd ............................................................................................. 23 
16.8 Privat sektors distriktsråd .............................................................................................. 23 
16.9 Distriktsrådets uppdrag ................................................................................................. 23 

§ 17 Sveriges Lärarstudenter ......................................................................................................... 23 
§ 18 Kongress ................................................................................................................................. 24 

18.1 Kongressdeltagare .......................................................................................................... 24 
18.2 Ärenden vid ordinarie kongress: .................................................................................... 24 
18.3 Handlingar till ordinarie kongress .................................................................................. 25 
18.4 Motioner .......................................................................................................................... 25 
18.5 Röstning och val .............................................................................................................. 25 
18.6 Extra kongress ................................................................................................................. 25 

§ 19 Skolformsföreningar på nationell nivå ................................................................................... 25 
19.1 Tre skolformsföreningar på nationell nivå ..................................................................... 25 
19.2 Representantskap ............................................................................................................ 25 
19.3 Nationella skolformsföreningens styrelse ..................................................................... 26 

§ 20 Förbundsråd ........................................................................................................................... 26 



 
4 [73] 

 

§ 21 Förbundsstyrelse .................................................................................................................... 26 
21.1 Förbundsstyrelsens sammansättning ............................................................................ 26 
21.2 Förbundsstyrelsens uppgifter ........................................................................................ 26 
21.3 Förbundsstyrelsens sammanträden ............................................................................... 27 
21.4 Presidiet ........................................................................................................................... 27 
21.5 Samordningsorgan .......................................................................................................... 27 

§ 22 Revisions- och verksamhetsutskott ........................................................................................ 27 
§ 23 Valberedning .......................................................................................................................... 28 
§ 24 Avtalsdelegationer .................................................................................................................. 28 
§ 25 Nationella råd ......................................................................................................................... 28 
§ 26 Ämnesföreningar och andra intresseföreningar ................................................................... 29 
D. Formalia ..................................................................................................................................... 29 
§ 27 Beslut ...................................................................................................................................... 29 
§ 28 Närvarorätt ............................................................................................................................. 29 
§ 29 Protokoll ................................................................................................................................. 30 
§ 30 Ekonomi och verksamhet ....................................................................................................... 30 
§ 31 Valbarhet ................................................................................................................................ 30 
§ 32 Etik förtroendevalda .............................................................................................................. 30 
§ 33 Konfliktmedel ......................................................................................................................... 30 
§ 34 Stadgetvist .............................................................................................................................. 30 
§ 35 Stadgeändring ........................................................................................................................ 30 
§ 36 Upplösning och samgående .................................................................................................... 31 
Övergångsregler och säkrad kompetens för Sveriges Lärare ........................................................ 32 
Principer ......................................................................................................................................... 32 
Nationell nivå ................................................................................................................................. 32 

Beslutande församling – kongress ......................................................................................... 32 
Förbundsråd ........................................................................................................................... 32 
Nationella skolformsföreningar och representantskap .......................................................... 33 
Presidium ................................................................................................................................ 33 
Förbundsstyrelse ..................................................................................................................... 33 
Arbetsutskott ........................................................................................................................... 33 
Revisions- och verksamhetsutskott ........................................................................................ 33 
Arvoderingsnämnd .................................................................................................................. 33 
Valberedning ........................................................................................................................... 33 
Avtalsdelegation ..................................................................................................................... 34 
Andra grupperingar ................................................................................................................ 34 

Regional nivå .................................................................................................................................. 34 
Distriktsråd ............................................................................................................................. 34 
Valkretsarnas valberedning .................................................................................................... 35 



 
5 [73] 

 

Distriktsmöte ........................................................................................................................... 35 
Lokal nivå ........................................................................................................................................ 35 

Lokalförenings styrelse ........................................................................................................... 35 
Riksorganisation, riksföreningar och regionalföreningar ...................................................... 35 
Arbetsplatsnivå ....................................................................................................................... 36 

Studerande ..................................................................................................................................... 36 
Normalstadga .................................................................................................................................. 37 
Valordning ....................................................................................................................................... 37 
Bilaga 1. Distrikt och valkretsar ..................................................................................................... 38 
Bilaga 2. Normalstadgan för lokalförening och motsvarande – avseende val ............................. 44 

Valberedningens uppdrag i lokalföreningen ......................................................................... 44 
Val av styrelseledamöter i lokalförening och motsvarande .................................................. 44 

Bilaga 3. Valförfarande avseende val i valkretsar ........................................................................... 45 
Förbundsstyrelsens uppdrag gällande val i valkretsar ........................................................... 45 
Valberedningens uppdrag i valkretsen ................................................................................... 45 
Val vid valkretsmöte ................................................................................................................ 45 

Proposition Stadgar för Sveriges Skolledare ................................................................................. 46 
A. Ändamål och värderingsfrågor .................................................................................................. 46 
§ 1 Ändamål ................................................................................................................................. 46 
§ 2 Grundläggande värderingar ................................................................................................... 46 

2.1 Det professionella ansvaret ............................................................................................ 46 
2.2 Starkare tillsammans ..................................................................................................... 46 
2.3 Livslångt lärande ............................................................................................................ 46 
2.4 Mänskliga rättigheter och likabehandling ..................................................................... 46 
2.5 Demokrati ........................................................................................................................ 47 
2.6 Partipolitisk obundenhet ................................................................................................ 47 

§ 3 Organisationens grundläggande principer ............................................................................. 47 
B. Medlemskapet ............................................................................................................................. 47 
§ 4 Rätt till medlemskap ............................................................................................................... 47 

4.1 Medlemsdefinitioner ....................................................................................................... 47 
§ 5 Medlems rättigheter ................................................................................................................ 47 
§ 6 Medlems åtagande/skyldigheter ............................................................................................ 48 
§ 7 Avgifter ................................................................................................................................... 48 
§ 8 Personuppgiftsansvarig .......................................................................................................... 48 
§ 9 Utträde .................................................................................................................................... 48 
§ 10 Uteslutning ............................................................................................................................. 48 
§ 11 Återinträde ............................................................................................................................. 48 
C. Organisation ............................................................................................................................... 48 
§ 12 Lokalföreningar ...................................................................................................................... 48 



 
6 [73] 

 

12.1 Organisation för medlemmar inom kommunens geografiska område ......................... 48 
12.2 Lokalföreningens styrelse .............................................................................................. 49 
12.3 Nätverk i lokalföreningen ............................................................................................... 49 
12.4 Lokalföreningens årsmöte .............................................................................................. 49 
12.5 Valberedningens uppdrag i lokalföreningen ................................................................. 50 
12.6 Stadgar för lokalförening ............................................................................................... 50 

§ 13 Riksföreningar ........................................................................................................................ 50 
13.1 Riksföreningens styrelse ................................................................................................ 50 
13.2 Nätverk i riksföreningen ................................................................................................. 51 
13.3 Riksföreningens årsmöte ................................................................................................ 51 
13.4 Valberedningens uppdrag i riksföreningen .................................................................... 51 
13.5 Stadgar för riksförening .................................................................................................. 51 

§ 14 Distrikt tillika valkretsar ......................................................................................................... 51 
14.1 Valkretsmöte ................................................................................................................... 52 
14.2 Val av kongressombud .................................................................................................... 52 

§ 15 Kongress .................................................................................................................................. 52 
15.1 Kongressdeltagare ........................................................................................................... 52 
15.2 Ärenden vid ordinarie kongress: ..................................................................................... 52 
15.3 Handlingar till ordinarie kongress .................................................................................. 53 
15.4 Motioner .......................................................................................................................... 53 
15.5 Röstning och val .............................................................................................................. 53 
15.6 Extra kongress ................................................................................................................. 53 

§ 16 Förbundsråd ............................................................................................................................ 53 
§ 17 Förbundsstyrelse ..................................................................................................................... 53 

17.1 Förbundsstyrelsens sammansättning ............................................................................. 53 
17.2 Förbundsstyrelsens uppgifter ......................................................................................... 54 
17.3 Förbundsstyrelsens sammanträden ............................................................................... 54 
17.4 Presidiet ........................................................................................................................... 54 

§ 18 Revisorer ................................................................................................................................. 54 
§ 19 Valberedning ........................................................................................................................... 54 
D. Formalia ...................................................................................................................................... 55 
§ 20 Beslut ....................................................................................................................................... 55 
§ 21 Närvarorätt .............................................................................................................................. 55 
§ 22 Protokoll .................................................................................................................................. 55 
§ 23 Ekonomi och verksamhet ........................................................................................................ 55 
§ 24 Valbarhet ................................................................................................................................. 56 
§ 25 Etik förtroendevalda ............................................................................................................... 56 
§ 26 Konfliktmedel .......................................................................................................................... 56 
§ 27 Stadgetvist ............................................................................................................................... 56 



 
7 [73] 

 

§ 28 Stadgeändring ......................................................................................................................... 56 
§ 29 Upplösning och samgående .................................................................................................... 56 
Övergångsregler och säkrad kompetens för Sveriges Skolledare ................................................. 58 
Principer ......................................................................................................................................... 58 
Nationell nivå ................................................................................................................................. 58 

Beslutande församling – kongress ......................................................................................... 58 
Förbundsråd ............................................................................................................................ 59 
Presidium ................................................................................................................................ 59 
Förbundsstyrelse ..................................................................................................................... 59 
Stadgekommitté ...................................................................................................................... 59 
Valberedning ........................................................................................................................... 59 

Regional nivå ................................................................................................................................... 59 
Regionstyrelser ........................................................................................................................ 59 

Lokal nivå ........................................................................................................................................ 59 
Medlemmar som inte är kommunalt anställda (Lärarförbundet Skolledare) ...................... 60 

Proposition Ekonomi för Sveriges Lärare ...................................................................................... 61 
Inledning ......................................................................................................................................... 61 
Ekonomiska principer för Sveriges Lärare ..................................................................................... 61 
Medlemsavgift för Sveriges Lärare ................................................................................................ 62 
Förtroendemannaorganisation lokalt för Sveriges Lärare ............................................................ 62 
Vad går medlemsavgiften till?   ...................................................................................................... 63 
Övergångsperiod   ........................................................................................................................... 64 
Proposition Ekonomi för Sveriges Skolledare ................................................................................ 65 
Inledning ......................................................................................................................................... 65 
Ekonomiska principer för Sveriges Skolledare .............................................................................. 65 
Medlemsavgift för Sveriges Skolledare .......................................................................................... 66 
Förtroendemannaorganisation lokalt för Sveriges Skolledare ..................................................... 66 
Vad går medlemsavgiften till?  ........................................................................................................ 67 
Övergångsperiod   ............................................................................................................................ 67 
Proposition Politik ......................................................................................................................... 69 
Politik för Facken inom utbildning ................................................................................................ 69 

Sveriges lärare och Sveriges skolledare bygger Sverige som kunskapsnation ...................... 69 
Politik för Sveriges Skolledare ....................................................................................................... 70 
Politik för Sveriges Lärare ............................................................................................................... 71 
 

  



 

 
8 [73] 

 

Beslutssatser 

Lärarnas Riksförbunds förbundsmöte föreslås besluta:  
1. att Lärarnas Riksförbund tillsammans med Lärarförbundet etablerar ett nybildat förbund 

under namnet Sveriges Lärare. Beslutet gäller under förutsättning att motsvarande beslut 
fattas av Lärarförbundets kongress under 2022. 

2. att uppdra åt förbundsstyrelsen att tillsammans med Lärarförbundets förbundsstyrelse 
innan den 1 januari 2023 hålla konstituerande möte för att bilda Sveriges Lärare och därvid 
anta de stadgar som framgår av bilaga Stadgar för Sveriges lärare. Beslutet gäller under 
förutsättning att motsvarande beslut fattas av Lärarförbundets kongress under 2022. 

3. att uppdra åt förbundsstyrelsen att tillsammans med Lärarförbundets förbundsstyrelse och 
Sveriges Skolledarförbunds förbundsstyrelse innan den 1 januari 2023 hålla konstituerande 
möte och bilda föreningen Facken inom utbildning, och därvid anta de stadgar som framgår 
av bilaga Stadgar för Facken inom utbildning. Beslutet gäller under förutsättning att 
Sveriges Lärare bildas samt att motsvarande beslut fattas av Lärarförbundets och Sveriges 
Skolledarförbunds kongresser under 2022. 

4. att överföra förbundets hela verksamhet inklusive samtliga tillgångar och samtliga skulder 
per den 31 december 2022 till Sveriges Lärare. För det fall skulderna inte går att överföra 
ska de lösas. Beslutet gäller under förutsättning att Sveriges Lärare bildas och att 
motsvarande beslut fattas i motsvarande delar av Lärarförbundets kongress och Sveriges 
Skolledarförbunds kongresser under 2022. 

5. att anta övergångsregler i enlighet med förslaget i bilaga Övergångsregler och säkrad 
kompetens för Sveriges Lärare. 

6. att anta den ekonomiska propositionen för Sveriges Lärare.  
7. att anta den politiska propositionen för Sveriges Lärare och för Facken inom utbildning. 
8. att uppdra åt förbundsstyrelsen att verka för att upplösa förbundets lokala organisationer. 

Beslutet är villkorat av att beslut fattas enligt punkterna 1-4 ovan. 
9. att uppdra åt förbundsstyrelsen att verka för att upplösa LR stud. Upplösningen ska 

godkännas av förbundsstyrelsen. Beslutet är villkorat av att beslut fattas enligt punkterna 1-
4 ovan. 

10. att upplösa Lärarnas Riksförbund. Beslutet träder i kraft senast vid den första ordinarie 
kongressen för Sveriges Lärare. Eventuella kvarvarande tillgångar, som inte överförts enligt 
punkten 4, ska vid avslutande överföras till Sveriges Lärare. Beslutet är villkorat av att 
beslut fattas enligt punkterna 1-4 ovan. 

Lärarförbundets kongress föreslås besluta:  
1. att Lärarförbundet tillsammans med Lärarnas Riksförbund etablerar ett nybildat förbund 

under namnet Sveriges Lärare. Beslutet gäller under förutsättning att motsvarande beslut 
fattas av Lärarnas Riksförbunds förbundsmöte under 2022 samt att beslut fattas enligt  
punkt 3 och 5. 

2. att uppdra till förbundsstyrelsen att tillsammans med Lärarnas Riksförbunds 
förbundsstyrelse innan den 1 januari 2023 hålla konstituerande möte för att bilda Sveriges 
Lärare och därvid anta stadgar som framgår av bilaga Stadgar för Sveriges lärare. Beslutet 
gäller under förutsättning att motsvarande beslut fattas av Lärarnas Riksförbunds 
förbundsmöte under 2022 samt att beslut fattas enligt punkt 3 och 5.  

3. att Lärarförbundet tillsammans med Sveriges Skolledarförbund etablerar ett nybildat 
förbund under namnet Sveriges Skolledare. Beslutet gäller under förutsättning att 
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motsvarande beslut fattas av Sveriges Skolledarförbund under 2022 samt att beslut fattas 
enligt punkt 1 och 5.  

4. att uppdra till förbundsstyrelsen att tillsammans med Sveriges Skolledarförbunds 
förbundsstyrelse innan den 1 januari 2023 hålla konstituerande möte för att bilda Sveriges 
Skolledare och därvid anta stadgar som framgår av bilaga Stadgar för Sveriges Skolledare. 
Beslutet gäller under förutsättning att motsvarande beslut fattas av Sveriges 
Skolledarförbunds kongress under 2022 samt att beslut fattas enligt punkt 1 och 5.  

5. att uppdra åt förbundsstyrelsen att tillsammans med Lärarnas Riksförbunds 
förbundsstyrelse och Sveriges Skolledarförbunds förbundsstyrelse innan den 1 januari 2023 
hålla konstituerande möte och bilda föreningen Facken inom utbildning, och därvid anta de 
stadgar som framgår av bilaga Stadgar för Facken inom utbildning. Beslutet gäller under 
förutsättning att Sveriges Lärare och Sveriges Skolledare bildas samt att motsvarande beslut 
fattas av Lärarnas Riksförbunds förbundsmöte och Sveriges Skolledarförbunds kongress 
under 2022.  

6. att överföra förbundets hela verksamhet inklusive samtliga tillgångar och skulder per den 31 
december 2022 till Sveriges Lärare och Sveriges Skolledare. För det fall skulderna inte går 
att överföra ska de lösas. Beslutet gäller under förutsättning att Sveriges Lärare och Sveriges 
Skolledare bildas och att motsvarande beslut fattas i motsvarande delar av Lärarnas 
Riksförbunds förbundsmöte och Sveriges Skolledarförbunds kongress under 2022.  

7. att anta övergångsregler i enlighet med förslag i bilagorna Övergångsregler och säkrad 
kompetens för Sveriges Lärare samt Övergångsregler och säkrad kompetens för Sveriges 
Skolledare. 

8. att anta den ekonomiska propositionen för Sveriges Lärare.  
9. att anta den ekonomiska propositionen för Sveriges Skolledare. 
10. att anta den politiska propositionen. 
11. att förbundets lokala organisationer, så som lokalavdelningar, riksavdelningar, 

samrådsavdelningar och riksorganisation, ska upplösas samt att uppdra åt förbunds-
styrelsen att verka för detta. Beslutet är villkorat av att beslut fattas enligt punkterna 1–6. 

12. att upplösa Lärarförbundet. Beslutet träder i kraft senast vid den första ordinarie 
kongressen för Sveriges Lärare. Eventuella kvarvarande tillgångar, som inte överförts enligt 
punkten 6, ska vid avslutande överföras till Sveriges Lärare. Beslutet är villkorat av att 
beslut fattas enligt punkterna 1-6 ovan. 

Sveriges Skolledarförbunds kongress föreslås besluta: 
1. att Sveriges Skolledarförbund tillsammans med Lärarförbundet etablerar ett nybildat 

förbund under namnet Sveriges Skolledare. Beslutet gäller under förutsättning att 
motsvarande beslut fattas av Lärarförbundet under 2022.  

2. att uppdra till förbundsstyrelsen att tillsammans med Lärarförbundets förbundsstyrelse 
innan den 1 januari 2023 hålla konstituerande möte för att bilda Sveriges Skolledare och 
därvid anta stadgar som framgår av bilaga Stadgar för Sveriges Skolledare. Beslutet gäller 
under förutsättning att motsvarande beslut fattas av Lärarförbundets kongress under 2022 
samt att beslut fattas enligt punkt 1 och 3. 

3. att uppdra åt förbundsstyrelsen att tillsammans med Lärarnas Riksförbunds 
förbundsstyrelse och Lärarförbundets förbundsstyrelse innan den 1 januari 2023 hålla 
konstituerande möte och bilda föreningen Facken inom utbildning, och därvid anta de 
stadgar som framgår av bilaga Stadgar för Facken inom utbildning. Beslutet gäller under 
förutsättning att Sveriges Lärare och Sveriges Skolledare bildas samt att motsvarande beslut 
fattas av Lärarnas Riksförbunds förbundsmöte och Lärarförbundets kongress under 2022.  
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4. att överföra förbundets verksamhet inklusive medlemmar och intäkter per den 31 december 
2022 till Sveriges Skolledare. I avvaktan på upplösning av förbundet ska det tecknas ett 
dubbelanslutningsavtal mellan Sveriges Skolledare och Sveriges Skolledarförbund som 
reglerar förbundens gemensamma tillgångar och skulder. Beslutet gäller under 
förutsättning att Sveriges Lärare och Sveriges Skolledare bildas och att motsvarande beslut 
fattas i motsvarande delar av Lärarnas Riksförbunds förbundsmöte och Lärarförbundets 
kongress under 2022.  

5. att anta övergångsregler i enlighet med förslag i bilaga Övergångsregler och säkrad 
kompetens för Sveriges Skolledare. 

6. att upplösa Sveriges Skolledarförbund. Beslutet träder i kraft senast den 30 juni 2024. 
Kvarvarande tillgångar, som inte överförts enligt punkten 4, ska vid avslutande överföras till 
Sveriges Skolledare. Beslutet är villkorat av att beslut fattas enligt punkterna 1-5 ovan. 

7. att anta den ekonomiska propositionen för Sveriges Skolledare. 
8. att anta den politiska propositionen. 
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Proposition Stadgar för Facken inom utbildning 
Lärarförbundets och Sveriges Skolledarförbunds kongresser och Lärarnas Riksförbunds 
förbundsmöte godkände den xx maj 2022 stadgarna för föreningen Facken inom utbildning, 
vidare benämns föreningen Facken inom utbildning. 

Föreningen Facken inom utbildning är en federation som bildades av Sveriges Lärare och 
Sveriges Skolledare den 1 januari 2023. Denna stadga antogs av årsmötet i Facken inom 
utbildning xx xx 2023.  

§1 Ändamål 
Syftet med Facken inom utbildning är att utgöra en gemensam organisering för facklig och 
professionell samverkan mellan de ingående förbunden.  

Ändamålet för Facken inom utbildning är att genom samarbete skapa förstärkt medlemsnytta 
och utgöra en stark stödstruktur mellan ingående förbund. 

§2 Medlemskap  
Beslut om medlemskap fattas av Facken inom utbildnings årsmöte i enighet mellan de ingående 
förbunden. 

§3 Utträde 
Utträde av ingående förbund ur Facken inom utbildning kräver två av förbundet fattade 
kongressbeslut varav ett av besluten ska fattas vid en ordinarie kongress. Beslutet ska fattas med 
två tredjedelars majoritet vid båda kongresserna och tiden mellan beslutande kongresser ska 
vara minst tolv månader.  

Vid utträde upphör medlemskapet vid utgången av året efter det år utträde begärdes. 

Om ett av de ingående förbunden begär om utträde ska eventuella gemensamma tillgångar 
kvarstå inom Facken inom utbildning om inte de ingående förbunden beslutat om annat.  

§4 Styrelse 
Styrelse för Facken inom utbildning utgörs av de ingående förbundens presidier. Det största av 
de ingående förbunden i Facken inom utbildning, utifrån antal yrkesverksamma medlemmar, 
utser ordförande och det näst största förbundet utser vice ordförande. 

Beslut i styrelsen som rör politik och verksamhetsinriktning för Facken inom utbildning fattas i 
enighet mellan de ingående förbunden. 

Beslut gällande en verksamhet eller investering fattas utifrån antalet yrkesverksamma 
medlemmar. Det är dock möjligt för ingående förbund att avstå ekonomiska åtaganden i den 
beslutade verksamheten eller investeringen. 

Styrelsens uppgifter är att ansvara för att Facken inom utbildning uppfyller ändamålet och de 
grundläggande uppgifterna. Styrelsen ansvarar för:  

• fastställa politiskt program för Facken inom utbildning utifrån respektive ingående 
förbunds fastställda politik 

• driva och förvalta den verksamhet som de ingående förbunden beslutat ska ingå  
• årligen fatta beslut om verksamhetsplan och budget 
• årligen fastställa arbetsordning för styrelsen samt instruktioner för verksamhetschef  
• återkomma till de ingående förbundens kongresser med en redovisning av sin verksamhet 

och ekonomi. 
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Den operativa ledningen av verksamheten i Facken inom utbildning leds av en verksamhetschef. 
Verksamhetschefen anställs av styrelsen. Vid eventuell oenighet i tillsättandet har det största 
förbundet utslagsröst. 

Verksamhetschefen sköter den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och är direkt 
underställd styrelsen i Facken inom utbildning. 

§5 Årsmöte 
Facken inom utbildning genomför årsmöte senast 30 september. Kallelse skickas senast fjorton 
dagar innan årsmötet. Årsmötet består av tolv förbundsstyrelserepresentanter per ingående 
förbund, som har rösträtt på årsmötet. Årsmötet behandlar ansvarsfrihet och 
verksamhetsinriktning.  

§6 Verksamhet 
Facken inom utbildning ska bedriva verksamhet åt de ingående förbunden. Facken inom 
utbildning ska bland annat tillhandahålla tidningsverksamhet, internationell verksamhet, it- 
och medlemssystem, erbjuda försäkringserbjudanden till de ingående förbundens medlemmar 
samt utifrån fastställt politiskt program bedriva politisk påverkan.  

§7 Finansiering av verksamheten  
Verksamheten finansieras via en fördelningsnyckel som fastställs av styrelsen. 
Fördelningsnyckeln ska om inte annat beslutats av styrelsen i Facken inom utbildning utgå från 
antalet yrkesverksamma medlemmar i respektive förbund den 31 december året innan. 

Om verksamhet inom Facken inom utbildning bedrivs i aktiebolag ska verksamheten bedrivas 
på kommersiella grunder och i enlighet med förbundens etiska riktlinjer samt finansieras 
genom intäkter från de ingående förbunden eller genom avtal med externa kunder. 

§8 Revision  
Facken inom utbildning anlitar revisionsbyrå och auktoriserad revisor. Den auktoriserade 
revisorn ska årligen avge en revisionsberättelse om förvaltning och räkenskaper för Facken 
inom utbildning. Revisionsberättelsen ska innehålla till- eller avstyrkande av ansvarsfrihet för 
styrelsens ledamöter. 

Beslut om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter fattas årligen på årsmötet.  

De förtroendevalda revisorerna i de ingående förbunden ska ha full insyn i räkenskaper samt 
ges tillgång till styrelsens protokoll.  

§9 Revidering av stadga  
Revidering av denna stadga kräver likalydande beslut vid de ingående förbundens kongresser 
och beslut måste fattas med två tredjedelars majoritet. Stadgar antas av årsmötet för Facken 
inom utbildning. 

§10 Upplösning 
I det fall Facken inom utbildning ska upplösas krävs det likalydande beslut vid de ingående 
förbundens kongresser. Beslutet behöver fattas med två tredjedelars majoritet vid två 
kongresser varav en av kongresserna ska vara ordinarie kongress och tiden mellan beslutande 
kongresser ska vara minst 12 månader. Samtidigt med beslut om upplösning beslutas vad som 
ska ske med befintliga tillgångar.  
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Proposition Stadgar för Sveriges Lärare 

A. Ändamål och värderingsfrågor 

§ 1  Ändamål  
Sveriges Lärare är ett fack- och yrkesförbund för yrkesverksamma lärare, studie- och 
yrkesvägledare, studerande som avser bli lärare eller studie-och yrkesvägledare, samt 
pensionerade sådana, som driver frågor som är viktiga för medlemmar och professionen.  

Förbundet har till uppgift att, utifrån organisationens grundläggande värderingar: 

1.1 
Tillvarata och driva yrkesverksamma medlemmars intressen rörande anställnings- och 
lönevillkor och förhållandet i övrigt till våra arbetsgivare. Företräda yrkesverksamma 
medlemmar i fackliga frågor och sluta bindande avtal för medlemmarna. 

1.2 
Arbeta för att arbetsmiljö och förutsättningar för yrkesaktiva medlemmar ska vara goda.   

1.3 
Verka för utbildningens bästa och ett ändamålsenligt utformat utbildningsväsende. 

1.4 
Arbeta för upprätthållandet av en yrkeskunnig och ansvarskännande yrkeskår samt för ett 
yrkesetiskt förhållningssätt. 

§ 2  Grundläggande värderingar 

2.1 Det professionella ansvaret 
Vi tar initiativ och agerar utifrån vår professionella utbildning och erfarenhet. Vårt 
yrkeskunnande ger oss förutsättningar för en hög grad av autonomi i vår yrkesutövning. 
Tillsammans tar vi ansvar för vår yrkesetik och driver professionens utveckling framåt. 

2.2 Starkare tillsammans 
Vårt arbete bygger på solidaritet inom professionen på arbetsplatsen såväl nationellt som 
internationellt. Vi visar solidaritet med varandra genom att sluta kollektivavtal som förbättrar 
våra villkor och ökar det professionella inflytandet. Vi stöder och samarbetar internationellt för 
varje lärares rätt att organisera sig i starka, oberoende och demokratiska fackliga organisationer 
både nationellt och internationellt. 

2.3 Livslångt lärande 
Lärande ska kunna ske genom hela livet. Alla barn, elever och studerande ska med hållbara 
förutsättningar ha tillgång till utbildning. Utbildningen ska vara likvärdig och av hög kvalitet. 
Den ska bygga på vetenskaplig eller konstnärlig grund, beprövad erfarenhet och undervisningen 
ska vara icke-konfessionell. 

2.4 Mänskliga rättigheter och likabehandling 
Vi tar ställning och arbetar för mänskliga rättigheter och står bakom FN:s allmänna förklaring 
om de mänskliga rättigheterna, FN:s barnkonvention och Europeiska konventionen om skydd 
för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande värderingarna. Vi anser att mångfald i ett 
mångkulturellt samhälle gagnar Sverige och att alla har förmåga att utvecklas och bidra till 
samhällets utveckling genom sina kunskaper och erfarenheter. Vi tar därför avstånd från alla 
former av kränkningar, diskriminering och segregation samt verkar för ett jämställt och 
inkluderande samhälle. 
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2.5 Demokrati 
Demokrati och öppenhet är en grundförutsättning för att bygga framtid och måste ständigt 
försvaras och utvecklas. Vi är en viktig samhällsaktör och är genom vår roll som aktiv 
arbetsmarknadspart i den svenska partsmodellen viktig för det demokratiska samhällsbygget.  

Vår verksamhet organiseras så att den gynnar en demokratisk process, och utgår från de 
värderingar om demokrati, yttrande- och tryckfrihet som formulerats i svensk grundlag. Olika 
åsikter förs fram och möts med respekt. Vi tar avstånd från handlingar och organisationer som 
står i strid med våra demokratiska värderingar. 

2.6 Partipolitisk obundenhet 
Sveriges Lärare är partipolitiskt obundet och tar ställning oavsett politisk majoritet utifrån våra 
värderingar och fastställda politik. 

§ 3  Organisationens grundläggande principer 
• Alla medlemmar ska ha inflytande i organisationen och möjligheterna att engagera sig i 

förbundet ska vara många. En yrkesverksam medlem ska kunna bli vald till alla nivåer i 
organisationen.  

• Organisationen ska byggas utifrån medlemmarna och vidare till den nationella nivån.   
• Den fackliga organisationen ska vara stark där arbetsgivaren är stark.  
• Vi når våra fackliga mål genom samarbete. Inom Sveriges Lärare stödjer och hjälper vi 

varandra i hela skolväsendet oavsett huvudman. 
• Alla medlemmars möjligheter till att driva sina frågor, sin särart, inom en specifik 

skolform eller inom en intressesfär ska ha stor plats i organisationen. 
• Vi bygger facklig styrka genom välutbildade, kompetenta och engagerade yrkesverksamma 

arbetsplats- och skyddsombud. 

B. Medlemskapet 

§ 4  Rätt till medlemskap 
För att beviljas medlemskap i Sveriges Lärare ska man antingen: 

• vara behörig och legitimerad för sitt uppdrag. Den som inte omfattas av legitimationskrav 
ska vara behörig med adekvat akademisk utbildning eller ha den formella behörighet som 
läraruppdraget kräver 

• studera till något av de yrken som Sveriges Lärare ansluter 
• vara behörig och legitimerad för uppdrag enligt ovan och ha gått i pension eller 
• ha särskilda skäl som godkänns av förbundsstyrelsen 

4.1 Medlemsdefinitioner 
Medlem som betalar yrkesaktiv medlemsavgift benämns yrkesverksam. 
Medlem som betalar studerandemedlemsavgift benämns studerandemedlem. 
Medlem som betalar pensionärsmedlemsavgift benämns pensionärsmedlem. 
Pensionärsmedlem tillhör den lokalförening eller motsvarande som den senast tillhörde som 
yrkesverksam innan övergång till pensionärsmedlemskap. Pensionärsmedlem kan byta 
lokalförening eller motsvarande om så önskas. 

§ 5  Medlems rättigheter 
Medlem har rätt att ta upp frågor på medlemsmöten, att motionera på alla nivåer i förbundet, 
att få information om förbundets verksamhet. 
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Yrkesverksam medlem, samt studerandemedlem, kan få fackligt stöd från förbundet rörande 
fråga som har uppkommit efter tidpunkten för ansökan om medlemskap. 

Yrkesverksam medlem får utan kostnad stöd och upplysningar i frågor som rör förhållanden i 
anställning eller som i övrigt sammanhänger med medlemmens verksamhet som ligger inom 
förbundets verksamhetsområde. Om medlemmen behöver biträde vid domstol eller i annan 
angelägenhet krävs beslut av förbundsstyrelsen.  

Yrkesverksam medlem har rätt att nominera och nomineras till förtroendeuppdrag på alla 
nivåer i förbundet samt att få konfliktersättning.  

§ 6  Medlems åtagande/skyldigheter 
Medlemmen ska verka för förbundets sammanhållning och utveckling och följa stadgeenligt 
fattade beslut, respektera ingångna förhandlingsöverenskommelser och erlägga fastställda 
medlemsavgifter. Medlemmen ska till förbundet lämna och uppdatera personuppgifter, 
anställningsuppgifter samt andra uppgifter som krävs för att uppfylla stadgarna.  

§ 7  Avgifter 
Kongressen fastställer avgiftssystem. 

Medlem ska betala fastställda avgifter. Förbundsstyrelsen kan helt eller delvis befria medlem 
från avgifter.  

Förbundsstyrelsen kan besluta om extra uttaxering.  

§ 8  Personuppgiftsansvarig 
Förbundet är personuppgiftsansvarig och ansvarar för all personuppgiftsbehandling av 
medlemmarnas personuppgifter.  

§ 9  Utträde 
Om medlemmen vill lämna förbundet anmäls detta skriftligen till förbundsstyrelsen. Utträde 
sker vid närmaste följande månadsskifte. Medlemmen ska betala sina avgifter till förbundet 
fram till dess denne lämnar förbundet. Medlemmen förlorar alla rättigheter i förbundet, när 
denne lämnar förbundet. 

§ 10  Uteslutning 
Om medlem inte betalar fastställda avgifter under tre på varandra följande månader utesluts 
denne ur förbundet, såvida förbundsstyrelsen inte beslutar något annat. 

Förbundsstyrelsen kan utesluta medlem ur förbundet om denne grovt bryter mot förbundets 
stadgar eller beslut, grovt skadar förbundet, genom sitt handlingssätt motverkar förbundets 
intressen. Medlemmen och medlemmens lokalförening eller motsvarande får yttra sig skriftligt 
innan förbundsstyrelsen fattar beslut om uteslutning enligt ovan. Om medlem utesluts ur 
förbundet förlorar medlemmen rättigheter i förbundet med omedelbar verkan. 

§ 11  Återinträde 
Förbundsstyrelsen beslutar om återinträde efter uteslutning och villkor för detta. 

C. Organisation 

§ 12  Definition lokalföreningar och motsvarande 
Lokalföreningar, regionalföreningar, riksorganisationer och riksföreningar omfattas av 
begreppet ”lokalföreningar och motsvarande” i denna stadga.  
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§ 13  Lokalföreningar 

13.1 Organisation för medlemmar inom kommunal sektor 
Medlemmar som har sin anställning inom kommunalt avtalsområde utgör tillsammans en 
lokalförening i en kommun. Förändringar i lokalföreningens ansvarsområde och eller 
upphörande fattas av förbundsstyrelsen. 

13.2 Lokalföreningens styrelse 
Lokalföreningens styrelse består av: 

• ordförande 
• ledamöter och eventuella suppleanter 

Styrelsen väljs av lokalföreningens årsmöte som också beslutar om det totala antalet ledamöter 
och suppleanter. 

En styrelse ska minst bestå av en ordförande och två styrelseledamöter. Styrelsen bör inom sig, 
om möjligt utifrån antal ledamöter, även utse vice ordförande, sekreterare och kassör. 
Förtroendevald revisor och valberedning ska bestå av minst en person per uppdrag. 

Representant från studerandeförening inom Sveriges Lärarstudenter som finns inom 
lokalföreningens geografiska område adjungeras till lokalföreningens styrelse. Den adjungerade 
representanten har yttrande- och förslagsrätt. 

Det åligger lokalföreningens styrelse att: 

• tillsammans med medlemmarna driva viktiga frågor för medlemmarna, tillhandahålla 
medlemsservice och sprida information 

• företräda medlemmarna i fackliga frågor inför lokala arbetsgivare 
• organisera lokalföreningens arbete i samråd med eventuella skolformsföreningar och 

andra föreningar för att möta och påverka på de nivåer där arbetsgivaren fattar beslut   
• i snar anslutning till årsmöte som nyinrättat förening sammankalla alla berörda 

arbetsplatsombud inom föreningen tillsammans med berörda förtroendevalda i 
lokalföreningens styrelse 

• utöva, alternativt till skolformsföreningar och andra föreningar delegera, förbundets 
förhandlingsrätt vid lokala förhandlingar  

• årligen fatta beslut om lokalföreningens delegation och uppdrag 
• fatta beslut om fördelning av facklig tid  
• tillse att korrekta uppgifter om fackliga förtroendemän och facklig tid anmäls till 

arbetsgivaren och till förbundets medlemsregister 
• verka för att ombuden i lokalföreningen utbildas och att grundutbildning anordnas 
• tillgodose se att det finns rätt representation i distriktsrådet  
• aktivt rekrytera nya medlemmar 
• verkställa de beslut som årsmötet fattat 
• följa av kongressen och förbundsstyrelsen fattade beslut 
• verka för att det finns ombud på alla arbetsplatser och att dessa registreras hos 

arbetsgivaren 
• tillse att det på alla arbetsplatser kallas till och genomförs årliga medlemsmöten 
• kalla till och genomföra årsmöte i lokalföreningen  
• i god tid inför årsmötet ställa erforderliga handlingar till förtroendevalda revisorernas 

förfogande 
• ansvara för lokalföreningens ekonomi 
• före mars månads utgång till förbundsstyrelsen lämna ett årsbokslut över föregående års 

verksamhet 
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Lokalföreningens förhandlingsmandat regleras av normalstadgan beslutad av 
förbundsstyrelsen. 

13.3 Arbetsplats inom lokalförening 
Alla medlemmar på en arbetsplats ska kallas till ett årligt medlemsmöte. Det årliga 
medlemsmötet väljer minst ett arbetsplatsombud samt skyddsombud. Arbetsplatsombud kallar 
till det årliga medlemsmötet. Om behov finns ansvarar lokalföreningens styrelse för att det på 
alla arbetsplatser kallas till och genomförs årliga medlemsmöten. 

Det årliga medlemsmötet kan vid behov välja en valberedning.  

Arbetsplatsombud kallar till ytterligare medlemsmöten vid behov. 

Medlemmar på en arbetsplats benämns som Sveriges Lärare med tillägg av namnet på 
arbetsplatsen. 

13.4 Arbetsplatsombud inom lokalförening 
Arbetsplatsombud har mandat att företräda förbundet i förhandlingar gentemot arbetsgivare på 
den egna arbetsplatsen och representera medlemmarna vid lokal samverkan på arbetsplatsen 
enligt lag och/eller avtal. Arbetsplatsombud kan också på medlems initiativ bistå medlem i 
samtal med arbetsgivaren. 

Arbetsplatsombuden ingår i aktuell skolformsförening/annan förening om lokalföreningens 
årsmöte har inrättat sådana.  

13.5 Lokala skolformsföreningar 
På årsmötet i lokalföreningen fattas det årligen beslut om vilka skolformsföreningar och 
eventuella andra föreningar som skall finnas. Tre skolformsföreningar utgör grundstrukturen 
för lokalföreningen. Dessa tre skolformsföreningar är: 

• Sveriges Lärare i förskolan  
• Sveriges Lärare i grundskolan  
• Sveriges Lärare i gymnasieskolan och vuxenutbildningen 

Årsmötet kan besluta att avvika från grundstrukturen. I de fall någon av skolformsföreningarna 
satts vilande ska detta årligen prövas. Om det på årsmötet finns stöd från en majoritet av 
närvarande medlemmar inom berörd skolform att skolformsföreningen ska finnas ska detta 
beviljas. 

13.6 Andra föreningar 
Lokalföreningen kan inrätta andra föreningar om medlemmarna så önskar. Föreningar kan 
skapas för särskilda verksamhetsformer inom skolväsendet. Föreningarnas uppdrag likställs 
med de tre skolformsföreningarna. Förhandlingsmandat kan delegeras av lokalföreningen till 
förening om det anses gynna medlemmarna.  

Förslag från medlem om att inrätta en annan förening ska vara lokalföreningen tillhanda senast 
den 1 februari. Beslut fattas på lokalföreningens årsmöte. 

13.7 Skolformsföreningars och andra föreningars uppdrag 
Har lokalföreningens årsmöte inrättat föreningar är utgångsläget att medlem ingår i den 
förening i vilken verksamhet man primärt arbetar i.  

Har lokalföreningens årsmöte inrättat en förening ingår alla arbetsplatsombud i det 
verksamhetsområde som berörs. Lokalföreningens styrelse ska i snar anslutning till årsmöte 
som nyinrättad förening sammankalla alla berörda arbetsplatsombud inom föreningen 
tillsammans med berörda förtroendevalda i lokalföreningens styrelse. De sammankallade 
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formerar sig och beslutar om förslag till arbetsordning som underställs lokalföreningens 
styrelse.  

Lokalföreningens styrelse beslutar därefter om föreningens uppdrag, inom aktuellt 
verksamhetsområde, gällande: 

• mandat att som ombud företräda förbundet i förhandlingar gentemot arbetsgivaren  
• mandat att som ombud företräda förbundet i förhandlingar gentemot arbetsgivare på 

skolor utan arbetsplatsombud 
• stöd och råd till medlemmar 

I det fall det finns förening(ar) som inte fått delegation om förhandlingsmandat från 
lokalföreningens styrelse, ska lokalföreningens styrelse tydliggöra var dessa medlemmars 
företrädarskap ligger, vilket innebär att medlem i vissa fall kan tillhöra mer än en förening. 

Professions- och villkorsfrågorna inom verksamhetsområdet ska genomsyra föreningens arbete. 
Föreningen ska inom sitt verksamhetsområde arbeta med att fånga upp och tillsammans med 
medlemmarna internt och externt väcka och driva skolformsspecifika frågor.   

Föreningen ska inför lokalföreningens årsmöte utifrån sin representativa medlemsandel 
nominera kandidater till lokalföreningens styrelse.  

13.8 Nätverk i lokalföreningen 
Lokalföreningens styrelse kan inrätta nätverk inom lokalföreningen för specifika frågor och 
medlemsgrupper. Nätverkens syfte är att samla engagemang och utbyta erfarenheter. 

13.9 Lokalföreningens årsmöte 
Årsmötet ska: 

• fastställa styrelsens storlek och eventuellt antal suppleanter 
• välja ordförande, styrelseledamöter och eventuella suppleanter, förtroendevalda revisorer 

och valberedning 
• välja eventuella övriga förtroendeuppdrag 
• välja valkretsombud 
• besluta om budget och verksamhetsplan 
• behandla verksamhetsberättelse och årsbokslut samt besluta om ansvarsfrihet   

Årsmötet ska genomföras under perioden 15 februari till 31 mars. Årsmötet ska utlysas minst 30 
dagar före mötets genomförande. Kallelse med dagordning till årsmötet ska vara tillgänglig för 
medlemmarna senast 14 dagar innan årsmötet. Valberedningens förslag ska bifogas kallelsen. 

Medlem som vill ta upp ett ärende för beslut vid ett årsmöte ska anmäla det till lokalföreningen 
senast den 1 februari. Ett ärende som inte tagits med i styrelsens förslag till dagordning får 
ändå, om det inte avser stadgeändring, tas upp för beslut om årsmötet med minst tre 
fjärdedelars majoritet beslutar det. 

Medlem har en röst vid mötet och rösträtten får inte överlåtas. Ledamöter av lokalföreningens 
styrelse har inte rösträtt i frågor som avser ansvarsfrihet samt vid val av förtroendevalda 
revisorer. 

Medlem kan nominera kandidater inför årsmötets val via valberedningen eller direkt på 
årsmötet. Nominering till valberedningen ska ha inkommit senast fyra veckor innan årsmötet.  

Skolformsföreningen och andra föreningar har rätt att nominera kandidater till 
lokalföreningens årsmöte. Detta skall göras senast fyra veckor innan årsmötet i lokalföreningen. 
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13.10 Valberedningens uppdrag i lokalföreningen 
Valberedningen ska förbereda val av lokalföreningens årsmötesvalda uppdrag, utom val av 
valberedning.  

Valberedningens uppdrag och valförfarande regleras i normalstadgan för lokalförening och 
motsvarande.  

13.11 Stadgar för lokalförening 
Förbundsstyrelsen fastställer utifrån förbundsstadgan normalstadgan för lokalförening och 
motsvarande som gäller alla lokalföreningar och motsvarande som inte har fattat beslut om 
egna stadgar. Lokalföreningens årsmöte kan fatta beslut om förslag till egna stadgar som 
därefter ska underställas förbundsstyrelsen för godkännande. 

§ 14  Regionalförening 
Finns det flera arbetsplatser inom kommunalt avtalsområde i olika lokalföreningar som tillhör 
samma arbetsgivare kan medlemmar vid arbetsplats efter förslag till beslut därom, ansöka till 
förbundsstyrelsen om bildandet av en regionalförening. Bildas en regionalförening kommer 
medlemmarna formellt att lämna sina respektive lokalföreningar och organiseras i stället i den 
nybildade regionalföreningen. Förbundsstyrelsen beslutar även om sådan regionalförenings 
upphörande.  

Regionalförening omfattas i denna stadga av alla formuleringar om lokalförening.  

§ 15  Riksorganisation och riksföreningar 

15.1 Organisation för medlemmar inom privat sektor  
Medlemmar som har sin anställning inom privata avtalsområden utgör tillsammans 
riksorganisationen för privat sektor. Denna riksorganisation har nationell omfattning. Finns det 
flera arbetsplatser som tillhör samma arbetsgivare eller arbetsgivargruppering kan medlemmar 
vid arbetsplats efter förslag till beslut därom, ansöka till förbundsstyrelsen om bildandet av en 
riksförening. Bildas en riksförening kommer medlemmarna formellt att lämna 
riksorganisationen privat sektor och organiseras i stället i den nybildade riksföreningen. 
Förbundsstyrelsen beslutar även om sådan riksförenings upphörande. 

15.2 Organisation för medlemmar inom stat och andra sektorer 
Medlemmar som har sin anställning inom statligt avtalsområde eller inom motsvarande 
verksamhetsområde utgör tillsammans riksorganisationen för stat och andra sektor. Denna 
riksorganisation har nationell omfattning. Finns det flera arbetsplatser som tillhör samma 
myndighet eller arbetsgivargruppering kan medlemmar vid arbetsplats efter förslag till beslut 
därom, ansöka till förbundsstyrelsen om bildandet av en riksförening. Bildas en riksförening 
kommer medlemmarna formellt att lämna riksorganisationen för stat och andra sektorer och 
organiseras i stället i den nybildade riksföreningen. Förbundsstyrelsen beslutar även om sådan 
riksförenings upphörande. 

15.3 Riksorganisations och riksförenings styrelse 
Riksorganisationens/riksföreningens styrelse består av: 

• Ordförande 
• Ledamöter och eventuella suppleanter 

Styrelsen väljs av riksorganisationens/riksföreningens årsmöte som också beslutar om det totala 
antalet ledamöter och suppleanter. 
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En styrelse ska minst bestå av en ordförande och två styrelseledamöter. Förtroendevald revisor 
och valberedning ska bestå av minst en person per uppdrag. 

Det åligger riksorganisationens/riksföreningens styrelse att: 

• tillsammans med medlemmarna driva viktiga frågor för medlemmarna, tillhandahålla 
medlemsservice och sprida information 

• företräda medlemmarna i fackliga frågor inför lokala arbetsgivare 
• organisera riksorganisationens/riksföreningens arbete i samråd med eventuella 

skolformsföreningar och andra föreningar för att möta och påverka på de nivåer där 
arbetsgivaren fattar beslut   

• om det är tillämpligt, utöva förbundets förhandlingsrätt vid lokala förhandlingar.  
• årligen fatta beslut om riksorganisationens/riksföreningens delegation och uppdrag 
• om det är tillämpligt fatta beslut om fördelning av facklig tid  
• tillse att korrekta uppgifter om fackliga förtroendemän och facklig tid anmäls till 

arbetsgivaren och till förbundets medlemsregister 
• verka för att ombuden i riksorganisationen/riksföreningen utbildas och att 

grundutbildning anordnas 
• tillgodose se att det finns rätt representation i distriktsrådet  
• aktivt rekrytera nya medlemmar 
• verkställa de beslut som årsmötet fattat 
• följa av kongressen och förbundsstyrelsen fattade beslut. 
• verka för att det finns ombud på alla arbetsplatser och att dessa registreras hos 

arbetsgivaren  
• tillse att det på alla arbetsplatser kallas till och genomförs årliga medlemsmöten 
• kalla till och genomföra årsmöte i riksorganisationen/riksföreningen  
• i god tid inför årsmötet ställa erforderliga handlingar till förtroendevalda revisorernas 

förfogande 
• ansvara för riksorganisationens/riksföreningens ekonomi 
• före mars månads utgång till förbundsstyrelsen lämna ett årsbokslut över föregående års 

verksamhet 

Riksorganisationens/riksföreningens förhandlingsmandat regleras av normalstadgan beslutad 
av förbundsstyrelsen. 

15.4 Arbetsplats inom riksorganisation/riksförening 
Alla medlemmar på en arbetsplats ska kallas till ett årligt medlemsmöte. Det årliga 
medlemsmötet väljer minst ett arbetsplatsombud samt skyddsombud. Arbetsplatsombud kallar 
till det årliga medlemsmötet. Om behov finns ansvarar riksorganisationens/riksföreningens 
styrelse för att det på alla arbetsplatser kallas till och genomförs årliga medlemsmöten. 

Det årliga medlemsmötet kan vid behov välja en valberedning. 

Arbetsplatsombud kallar till ytterligare medlemsmöten vid behov. 

Medlemmar på en arbetsplats benämns som Sveriges Lärare med tillägg av namnet på 
arbetsplatsen. 

15.5 Arbetsplatsombud inom riksorganisation/riksförening 
Arbetsplatsombud har mandat att företräda förbundet i förhandlingar gentemot arbetsgivare på 
den egna arbetsplatsen och representera medlemmarna vid lokal samverkan på arbetsplatsen 
enligt lag och/eller avtal. Arbetsplatsombud kan också på medlemsinitiativ bistå medlem i 
samtal med arbetsgivaren. 
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15.6 Skolformsföreningar och andra föreningar i 
riksorganisation/riksförening 

Riksorganisationen/riksföreningen kan inrätta skolformsföreningar och andra föreningar om 
medlemmarna så önskar. Föreningar kan skapas för särskilda verksamhetsformer inom 
skolväsendet. Förhandlingsmandat kan delegeras av riksorganisationens/riksföreningens till 
förening om det anses gynna medlemmarna.  
 
Förslag från medlem om att inrätta skolformsförening eller annan förening ska vara 
riksorganisationens/riksföreningen tillhanda senast den 1 februari. Beslut fattas på 
riksorganisationens/riksföreningens årsmöte. 
 

15.7 Skolformsföreningars och andra föreningars uppdrag  
Har riksorganisationens/riksföreningens årsmöte inrättat föreningar är utgångsläget att 
medlem ingår i den förening i vilken verksamhet man primärt arbetar i.  
 
Har riksorganisationens/riksföreningens årsmöte inrättat en förening ingår alla 
arbetsplatsombud i det verksamhetsområde som berörs. Riksorganisationens/riksföreningens 
styrelse ska i snar anslutning till årsmöte som nyinrättad förening sammankalla alla berörda 
arbetsplatsombud inom föreningen tillsammans med berörda förtroendevalda i 
riksorganisationens/riksföreningens styrelse. De sammankallade formerar sig och beslutar om 
förslag till arbetsordning som underställs riksorganisationens/riksföreningens styrelse.  
 
Riksorganisationens/riksföreningens styrelse beslutar därefter om föreningens uppdrag, inom 
aktuellt verksamhetsområde, gällande:  
 
• mandat att som ombud företräda förbundet i förhandlingar gentemot arbetsgivaren 

• mandat att som ombud företräda förbundet i förhandlingar gentemot arbetsgivare på skolor 
utan arbetsplatsombud  
• stöd och råd till medlemmar  
 
I det fall det finns förening(ar) som inte fått delegation om förhandlingsmandat från 
riksorganisationens/riksföreningens styrelse, ska riksorganisationens/riksföreningens styrelse 
tydliggöra var dessa medlemmars företrädarskap ligger, vilket innebär att medlem i vissa fall 
kan tillhöra mer än en förening.  
 
Professions- och villkorsfrågorna inom verksamhetsområdet ska genomsyra föreningens arbete. 
Föreningen ska inom sitt verksamhetsområde arbeta med att fånga upp och tillsammans med 
medlemmarna internt och externt väcka och driva skolformsspecifika frågor.  
 

15.8 Nätverk i riksorganisation/riksförening 
Riksorganisationens/riksföreningens styrelse kan inrätta nätverk inom 
riksorganisationen/riksföreningen för specifika frågor och medlemsgrupper.  

Nätverkens syfte är ett samla engagemang och utbyta erfarenheter. 

15.9 Riksorganisationens/riksföreningens årsmöte 
Årsmötet ska: 

• fastställa styrelsen storlek och eventuellt antal suppleanter 
• välja ordförande, styrelseledamöter och eventuella suppleanter, förtroendevalda revisorer 

och valberedning 
• välja eventuella övriga förtroendeuppdrag 
• välja valkretsombud 
• besluta om budget och verksamhetsplan 
• behandla verksamhetsberättelse och årsbokslut samt besluta om ansvarsfrihet  
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Årsmötet ska genomföras under perioden 15 februari till 31 mars. Årsmötet ska utlysas minst 30 
dagar före mötets genomförande Kallelse med dagordning till årsmötet ska vara tillgänglig för 
medlemmarna senast 14 dagar innan årsmötet. Valberedningens förslag ska bifogas kallelsen.  

Medlem som vill ta upp ett ärende för beslut vid ett årsmöte ska anmäla det till 
riksorganisationen/riksföreningen senast den 1 februari. Ett ärende som inte tagits med i 
styrelsens förslag till dagordning får ändå, om det inte avser stadgeändring, tas upp för beslut 
om årsmötet med minst 3/4 majoritet beslutar det. 

Medlem har en röst vid mötet och rösträtten får inte överlåtas. Ledamöter av 
riksorganisationens/riksföreningens styrelse har inte rösträtt i frågor som avser ansvarsfrihet 
samt vid val av förtroendevalda revisorer. 

Medlem kan nominera kandidater inför årsmötets val via valberedningen eller direkt på 
årsmötet. Nominering till valberedningen ska ha inkommit senast fyra veckor innan årsmötet.  

15.10 Valberedningens uppdrag i riksorganisationen/riksföreningen 
Valberedningen ska förbereda val av riksorganisationens/riksföreningens årsmötesvalda 
uppdrag, utom val av valberedning.  

Valberedningens uppdrag och valförfarande regleras i normalstadgan för lokalförening och 
motsvarande.   

15.11 Stadgar för riksorganisation/riksförening 
Förbundets stadgar gäller för riksorganisation/riksföreningen. Förbundsstyrelsen fastställer 
utifrån förbundsstadgan normalstadgan för lokalförening och motsvarande som gäller alla 
riksorganisationer/riksföreningar som inte har fattat beslut om egna stadgar. 
Riksorganisationens/riksföreningens årsmöte kan fatta beslut om förslag till egna stadgar som 
därefter ska underställas förbundsstyrelsen för godkännande. 

§ 16  Distrikt och valkretsar 

16.1 Valkretsar 
Sveriges Lärare har 15 valkretsar. Utöver de 13 geografiskt indelade valkretsarna utgörs en av 
stat och andra sektorer och en av privat sektor.  

16.2 Valkretsmöte 
Valkretsmöte genomförs år innan kongressår. 

Valkretsmötet består av valkretsombud valda på årsmöten i lokalföreningar och motsvarande: 

• Upp till 50 medlemmar har rätt till fem valkretsombud 
• 51-150 medlemmar har rätt till ytterligare två valkretsombud 
• 151-300 medlemmar har rätt till ytterligare två valkretsombud 
• 301-500 medlemmar har rätt till ytterligare två valkretsombud 
• 501-999 medlemmar har rätt till ytterligare två valkretsombud 

Därefter ytterligare två valkretsombud per påbörjat 500-tal medlemmar. 

Valkretsmötet ska välja sina kongressombud inklusive suppleanter, sina förbundsrådsombud 
inklusive suppleanter, sina avtalsdelegationsledamöter och en valberedning.  

16.3 Valkretsvalberedningens uppdrag  
Valberedningen ska utifrån fastställd mandatfördelning förbereda val av 
kongressombud/suppleanter, förbundsrådsombud/suppleanter, samt 
avtalsdelegationsledamöter som är representativt och proportionerligt fördelat i relation till 
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distriktets medlemsammansättning. Inom ramen för uppdraget ska valberedningen även tillse 
att rätt kompetenser föreslås.   

Valberedningens uppdrag och valförfarande regleras i valordning för val vid valkretsmöte som 
fastställts av förbundsstyrelsen.   

16.4 Distrikt 
Sveriges Lärare har 22 distrikt som tillsammans bildar valkretsarna. Storstädernas 
lokalföreningar utgör undantag som egna separata valkretsar, men ingår i distrikt tillsammans 
med kringliggande lokalföreningar. Utöver de 20 geografiskt indelade distrikten utgörs ett av 
stat och andra sektorer och ett av privat sektor.  

16.5 Distriktsråd 
I varje distrikt inrättas ett distriktsråd.  

16.6 Lokalföreningarnas distriktsråd 
Varje lokalförening har en plats i distriktsrådet. Representanter utses till distriktsrådet från 
lokalföreningens styrelse beroende på vilken fråga som ska hanteras. Distriktsrådet 
sammankallas under perioden april-maj och utser inom sig en sammankallande för det 
kommande året. 

16.7 Statlig sektors distriktsråd 
Riksorganisationen och varje riksförening har en plats var i statlig sektors distriktsråd. 
Representanter utses till distriktsrådet från riksorganisation och riksföreningarna beroende på 
vilken fråga som ska hanteras. Distriktsrådet sammankallas under perioden april-maj och utser 
inom sig en sammankallande för det kommande året.  

16.8 Privat sektors distriktsråd 
Riksorganisationen och varje riksförening har en plats var i privat sektors distriktsråd. 
Representanter utses till distriktsrådet från riksorganisation och riksföreningarna beroende på 
vilken fråga som ska hanteras. Distriktsrådet sammankallas under perioden april-maj och utser 
inom sig en sammankallande för det kommande året.  

16.9 Distriktsrådets uppdrag 
Distriktsrådets arbete genomförs i samråd med förbundets kansli. Distriktsrådet har i uppdrag 
att: 

• samordna och genomföra facklig utbildning  
• ansvara för verksamhetsuppföljning till förbundsstyrelsen i förhållande till kongressens 

mål 
• utgöra arena för erfarenhetsutbyte för medlemmar och förtroendevalda inom distriktet 
• vart fjärde år anordna valkretsmöte utefter förbundsstyrelsens direktiv  
• vid behov utgöra stöd för lokalföreningarna och motsvarande organisationers styrelser vad 

gäller facklig verksamhet samt tillväxt av medlemmar och förtroendevalda  

§ 17  Sveriges Lärarstudenter 
Sveriges Lärarstudenter är en del av Sveriges Lärare och består av högskole- och 
universitetsstuderande som studerar till de yrkesgrupper som Sveriges Lärare ansluter.  

Studerandemedlemmar är valbara till och kan inneha förtroendeuppdrag valda av Sveriges 
Lärarstudenter. Förtroendevald för Sveriges Lärarstudenter ska vara studerande såvida inte 
annat regleras av stadgan. Övergår studerandemedlemskapet till yrkesverksamt medlemskap 
kan förtroendeuppdraget fortsätta under mandatperioden för uppdraget. 
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Sveriges Lärarstudenter har en egen kongress som väljer en styrelse och formar sin egen 
verksamhet. På lärosätena etableras studerandeföreningar som genomför lokal verksamhet. 

Stadgar för Sveriges Lärarstudenter fastställs av Sveriges Lärares kongress.  

§ 18  Kongress 
Kongressen är högsta beslutande organ. Ordinarie kongress sammanträder vart fjärde år på tid 
och plats som förbundsstyrelsen bestämmer. 

18.1 Kongressdeltagare 
Kongressen består av 201 kongressombud.   

• 187 kongressombud väljs i 15 valkretsar. För kongressombuden ska det väljas lika många 
suppleanter.  

• 3 kongressombud från de nationella råden för kulturskola, lärare i fritidshem och studie- 
och yrkesvägledare som vardera väljer ett kongressombud. För kongressombuden ska det 
väljas lika många suppleanter.  

• 11 kongressombud valda av Sveriges Lärarstudenter. För ombuden ska det väljas lika 
många suppleanter. 

Förbundsstyrelsen har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt.  

Förbundets revisions- och verksamhetsutskott har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt i frågan 
om ansvarsprövning, samt rätt att få sin särskilda mening antecknad till protokollet. 

Valberedningens ledamöter har närvaro- förslags- och yttranderätt vid möte med behandling av 
ärenden som valberedningen haft uppdrag att bereda. 

Styrelsen för Lärarstiftelsen Sveriges allmänna folkskollärarförening ges möjlighet att närvara 
vid kongressen med yttrande- och förslagsrätt i frågor som rör stiftelsens verksamhet. 

Kongressombuden från valkretsar och nationella råd väljs för fyra år. Mandatperioden löper 
från den 1 november år före ordinarie kongress. Fyllnadsval kan vid behov ske inom valkretsen 
inom mandatperioden efter beslut av förbundsstyrelsen.  

18.2 Ärenden vid ordinarie kongress: 
Vid ordinarie kongress ska följande ärenden förekomma: 

• kongressens behöriga utlysande 
• fastställande av röstlängd 
• val av ordförande och sekreterare vid kongressen 
• val av protokolljusterare 
• förbundsstyrelsens-, revisorernas- och revisions- och verksamhetsutskottets berättelser 

för kongressperioden 
• ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen 
• godkännande av förvaltningsberättelser för Lärarstiftelsen Sveriges allmänna 

folkskollärarförening 
• behandling av förbundsstyrelsens förslag, motioner samt övriga ärenden 
• fastställande av verksamhetsinriktning 
• fastställande av ekonomiska ramar och i samband därmed fastställa arvoden åt 

kongressbeslutade uppdrag, samt fastställa medlemsavgiftssystem 
• val av förbundsordförande, 1:e och 2:e vice ordförande 
• val av 12 ledamöter i förbundsstyrelsen 
• val av två förtroendevalda revisorer samt två förtroendevalda revisorssuppleanter 
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• val av revisions- och verksamhetsutskott bestående av ordförande samt fyra ledamöter. I 
utskottet ingår också de av kongressen förtroendevalda revisorerna,  

• val av sju ledamöter, varav en sammankallande, i valberedningen 
• val av sex ledamöter i styrelsen Lärarstiftelsen Sveriges allmänna folkskollärarförening 

Mandatperioden för kongressvalda uppdrag är fyra år och tillträde sker direkt efter avslutad 
kongress.  

18.3 Handlingar till ordinarie kongress 
Kallelse till kongress sker minst två månader före kongressens öppnande. 

Förbundsstyrelsens förslag, motioner med förbundsstyrelsens yttrande samt övriga 
kongresshandlingar utsändes minst en månad innan kongressens öppnande. 

18.4 Motioner 
Medlem i Sveriges Lärare och Sveriges Lärarstudenter kan enskilt eller tillsammans med andra 
motionera till kongressen liksom att motsvarande rätt att motionera tillfaller samtliga 
grupperingar inom Sveriges Lärare. Motioner till ordinarie kongress ska inkomma senast sex 
månader före kongress.  

18.5 Röstning och val 
Kongressombud har en röst vid mötet och rösträtten får inte överlåtas eller begränsas genom 
bundna mandat.  

Vid val av förbundsstyrelse ska medlemskårens sammansättning beaktas. 

Val hålls slutet om fler kandidater nominerats än vad som ska väljas. Vid lika röstetal skiljer 
lotten.  

18.6 Extra kongress 
Om det finns särskilda skäl kan förbundsstyrelsen sammankalla till extra kongress. Extra 
kongress ska även hållas då de förtroendevalda eller de auktoriserade revisorerna, eller en 
tredjedel av förbundets lokalföreningar och motsvarande, som totalt sett representerar en 
tredjedel av förbundets medlemmar, så begär.  

Extra kongress får enbart behandla de frågor som angivits i kallelsen. 

§ 19  Skolformsföreningar på nationell nivå 

19.1 Tre skolformsföreningar på nationell nivå 
De nationella skolformsföreningarnas arbete omfattar alla medlemmar som arbetar inom någon 
av skolformerna förskola, grundskola respektive gymnasieskola/vuxenutbildning.  

De nationella skolformsföreningarna är: 

• Sveriges Lärare i förskolan  
• Sveriges Lärare i grundskolan  
• Sveriges Lärare i gymnasieskolan och vuxenutbildningen 

19.2 Representantskap 
Varje skolformsförening har ett representantskap. Representantskapet består av alla 
kongressombud, oavsett sektor, som har sin primära arbetsplats inom förskola, grundskola 
respektive gymnasieskola/vuxenutbildning.  

De tre olika representantskapen sammanträder vart fjärde år i direkt anslutning till genomförd 
kongress på kallelse av förbundsstyrelsen. Representantskapet ska 
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• välja skolformsföreningens nationella styrelse om 7 personer inkl. ordförande 
• välja valberedning om 5 personer inkl. ordförande 
• utifrån kongressens fattade beslut definiera vilka områden som särskilt berör 

skolformsföreningarnas särart 
• besluta i och ta ansvar för skolformsspecifika ärenden som av kongressen hänskjutits till 

representantskapet 

19.3 Nationella skolformsföreningens styrelse 
Den nationella skolformsföreningens styrelses uppdrag är 

• att vara rådgivande till förbundsstyrelsen i skolformsspecifika frågor 
• att följa av kongressen och förbundsstyrelsen fattade beslut 
• att aktivt arbeta med skolformsspecifika frågor utifrån medlemsgruppens fackliga och 

professionella intressen  
• att ansvara för att till förbundsstyrelsen ta fram förslag på politikutveckling för 

medlemsgruppen 
• att internt och externt väcka och driva skolformsspecifika frågor som är viktiga för 

medlemmarna.  

§ 20  Förbundsråd 
Förbundsrådet består av 101 förbundsrådsombud, varav 6 förbundsrådsombud är valda av 
Sveriges Lärarstudenter.  

Förbundsrådsombuden väljs i valkretsarna på valkretsmötet. För förbundsrådsombuden ska det 
väljas lika många suppleanter.  

Förbundsrådsombuden valda av valkretsarna väljs för fyra år. Mandatperioden löper från den 1 
november år före ordinarie kongress. 
Förbundsrådet sammankallas en gång om året, utom år då ordinarie kongress eller 
extrakongress sammankallas. Förbundsstyrelsen kan om det finns särskilda skäl sammankalla 
förbundsrådet även dessa år.  

Förbundsrådet har till uppgift att: 

• Vara rådgivande till förbundsstyrelsen  
• Vid behov förrätta fyllnadsval till kongressvalda organ 
• Besluta i ärenden som av kongressen hänskjutits till förbundsrådet 
• Årligen ta del av revisions- och verksamhetsutskottets rapport 

§ 21  Förbundsstyrelse 

21.1 Förbundsstyrelsens sammansättning 
Förbundsstyrelsen består av förbundsordförande, 1:e vice förbundsordförande, 2:e vice 
förbundsordförande samt ytterligare 12 ledamöter.  

Till förbundsstyrelsens sammanträden adjungeras en företrädare för Sveriges Lärarstudenter. 
Den adjungerade företrädaren har yttrande- och förslagsrätt.  

Förbundets anställda utser en ordinarie representant samt en suppleant till förbundsstyrelsen 
med yttrande- och förslagsrätt. Personalrepresentanten äger inte rätt att delta i 
förbundsstyrelsens behandling av frågor som rör förhållandet mellan arbetsgivare och 
arbetstagare gällande förhandlingar mellan parter.  

21.2 Förbundsstyrelsens uppgifter 
Förbundsstyrelsen ska  
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• bereda frågor och förslag som ska behandlas av kongressen 
• låta verkställa kongressens beslut samt leda förbundets verksamhet i överensstämmelse 

med dessa stadgar och av kongressen fattade beslut  
• inhämta respektive avtalsdelegations ställningstagande innan kollektivavtal tecknas 
• ha beslutanderätt om centrala avtal och konfliktåtgärder  
• ange riktlinjer för samordningsorganets verksamhet 
• fatta beslut om förbundsstyrelsens delegation och arbetsordning 
• ansvara för förbundets egendom och förvaltning 
• besluta om firmateckning för förbundet 
• utse auktoriserad revisor och auktoriserad revisorssuppleant 
• årligen utarbeta en verksamhetsberättelse och överlämna denna till revisions- och 

verksamhetsutskottet 
• tillse att årsredovisning för föregående kalenderår överlämnas till auktoriserade och 

förtroendevalda revisorer  
• kunna inrätta ämnesföreningar och andra intresseföreningar och tillsätta dess ledamöter 
• tillsätta ledamöter till nationella råd 
• kunna inrätta riksföreningar 
• upprätthålla kontakt med föreningar och råd samt ge anvisningar i deras arbete 
• ta del av råd och förslag på politikutveckling från de nationella skolformsföreningarna  
• tillsätta kanslichef och därmed inneha det övergripande arbetsgivaransvaret i förbundet 

21.3 Förbundsstyrelsens sammanträden 
Förbundsstyrelsen sammanträder efter kallelse av förbundsordförande eller om hälften av 
styrelsens ledamöter så begär. 

21.4 Presidiet 
Presidiet består av förbundsordförande, 1:e vice förbundsordförande, 2:e vice 
förbundsordförande. 

21.5 Samordningsorgan 
Samordningsorganet består av presidiet och de tre ordförandena i de nationella 
skolformsföreningarnas styrelser och samordnar verksamheten mellan förbundsstyrelsen och 
nationella skolformsföreningarnas styrelser. 

§ 22  Revisions- och verksamhetsutskott 
Revisions- och verksamhetsutskottet har till uppgift att kontinuerligt granska förbundets 
ekonomi och verksamhet i relation till kongressbeslut och stadgar.  

Revisions- och verksamhetsutskottet ska årligen granska ett urval av lokalföreningarnas och 
motsvarande organisationers verksamhet samt Sveriges Lärarstudenters verksamhet. Ledamot 
av revisions- och verksamhetsutskottet får ej närvara när granskning av ledamotens egen 
lokalförening eller motsvarande genomförs.  

Revisorerna ska lämna revisionsberättelse avseende sin granskning av förbundsstyrelsens 
förvaltning och räkenskaper för föregående räkenskapsår. Vid revision ska kontrolleras att 
fattade beslut inte strider mot stadgar eller kongressbeslut. 

Revisions- och verksamhetsutskottet ska till förbundsstyrelsen och kongressen ge en samlad 
bedömning av verksamheten och förbereda kongressens behandling av frågan om ansvarsfrihet 
för förbundsstyrelsen.  
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§ 23  Valberedning 
Valberedningen ska förbereda val av kongressvalda uppdrag, utom val av valberedning, inför 
kongressen. 

Valberedningen har till uppgift att inför kongressen föreslå arvodesnivåer för alla 
kongressbeslutade uppdrag.  

Valberedningen ska informeras om sådana ersättningar, exempelvis pensionsavsättningar, som 
förbundsstyrelsen beslutat om som berör personer på kongressvalda poster.  

§ 24  Avtalsdelegationer 
Sveriges Lärare har tre avtalsdelegationer 

• Kommunalt avtalsområde  
• Privat avtalsområde 
• Statligt avtalsområde 

Valförfarande för avtalsdelegation regleras i valordning för val vid valkretsmöte som fastställts 
av förbundsstyrelsen.   

Avtalsdelegationen på kommunalt avtalsområde har 99 platser som väljs via de geografiskt 
indelade valkretsarna.  

Avtalsdelegationen på privat avtalsområde har 49 platser, som väljs via valkretsen för privat 
sektor. 

Avtalsdelegationen på statligt avtalsområde har 19 platser, som väljs via valkretsen för statlig 
sektor. 

Avtalsdelegationens uppdrag är: 

• Att följa utvecklingen inom förhandlingsvärlden 
• Att analysera och utvärdera olika kollektivavtal 
• Att fatta beslut om att rekommendera förbundsstyrelsen att anta yrkande och avtal 

Avtalsdelegationens sammanträden leds av förbundsordförande eller någon av de två vice 
ordförandena, som inom sig fördelar uppdragen.  

§ 25  Nationella råd 
Sveriges Lärare har tre nationella råd för särskilda verksamhetsformer inom skolväsendet: 

• Lärare i kulturskolan 
• Lärare i fritidshem 
• Studie- och yrkesvägledare 

De nationella rådens uppdrag är att: 

• vara rådgivande till förbundsstyrelsen i frågor inom rådets verksamhetsform 
• följa av kongressen och förbundsstyrelsen fattade beslut 
• aktivt arbeta med frågor inom rådets verksamhetsområde utifrån medlemsgruppens 

fackliga och professionella intressen  

Förbundsstyrelsen utser de nationella rådens ledamöter efter nominering från medlemmar. 
Varje nationellt råd har rätt att utse ett kongressombud samt suppleant.  
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§ 26  Ämnesföreningar och andra intresseföreningar 
För att stärka yrkesidentiteten inom förbundet kan förbundsstyrelsen fatta beslut om att inrätta 
ämnesföreningar och andra intresseföreningar.  

Förbundsstyrelsen utser ämnesföreningars och andra intresseföreningars ledamöter efter 
nominering från medlemmar.  

Ämnesföreningarna är rådgivande till förbundsstyrelsen i professionsfrågor samt i 
förekommande fall i särartsspecifika villkorsfrågor och kan åläggas att för förbundets räkning 
utföra vissa arbetsuppgifter.  

D. Formalia 

§ 27  Beslut 
Vid beslut inom förbundets beslutande organ gäller att fullmaktsröstning är förbjuden.  

Varje närvarande ledamot och tjänstgörande suppleant har en röst i alla ärenden i beslutande 
organ.  

Årsmöten, medlemsmöten, valkretsmöten är beslutsmässiga då mötet är stadgeenligt utlyst. 
Övriga beslutande organ inom förbundet är beslutmässigt då minst halva antalet röstberättigade 
är närvarande. 

Beslut fattas med enkel majoritet där ej annat är stadgat. 

Omröstning sker öppet. Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst.  

Vid slutet personval ska röstande alltid rösta på exakt antal namn som valet avser. Val hålls 
slutet om fler kandidater nominerats än vad som ska väljas. Vid lika röstetal skiljer lotten.  

Vid val till förtroendeuppdrag där endast en person ska väljas och där fler än två kandidater 
finns och ingen får mer än 50 procent av rösterna, ska ett andra val hållas mellan de två 
kandidater som fått flest röster vid första valet.  

Den styrelse som valts för kommande period får inte delta vid val till revisions- och 
verksamhetsutskott respektive förtroendevalda revisorer. 

Ärende, som inte tagits med i kongressens föredragningslista får ändå, om det inte avser 
stadgeändring, upptas till behandling om kongressen med minst 3/4 majoritet beslutar det. 
Sådant ärende ska väckas vid dagordningens fastställande.  

§ 28  Närvarorätt 
Valberedningens ledamöter har närvaro- förslags- och yttranderätt vid möte med behandling av 
ärenden som valberedningen haft uppdrag att bereda. Valberedningen har, för att möjliggöra 
sökande av nya kandidater till val som valberedningen har att bereda, dessutom närvarorätt på 
aktiviteter anordnade inom sitt beredningsområde. Revisorer har närvaro- förslags- och 
yttranderätt vid möte med behandling av ekonomi och verksamhet som revisorerna haft 
uppdrag att bereda.  

Revisions- och verksamhetsutskottet har närvaro-, förslags- och yttranderätt vid kongress och 
förbundsråd. 

Ledamot av styrelse har närvaro-, förslags- och yttranderätt vid möten som beslutar om 
ansvarsfrihet för berörd styrelse 

Förbundsstyrelsen har närvaro-, förslags- och yttranderätt på möten inom förbundet som 
förbundsstyrelsen kallat till. 
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Förbundsstyrelsen kan besluta om närvaro- och yttranderätt vid möten inom förbundet för olika 
personer.  

§ 29  Protokoll 
Protokoll ska föras vid sammanträden inom beslutande organ i förbundet och förvaras så de 
finns tillgängliga inom förbundet vid efterfrågan. 

§ 30  Ekonomi och verksamhet 
Inom förbundets organ sammanfaller räkenskapsår och verksamhetsår med kalenderåret. Alla 
förbundets föreningar och organ är en del av den juridiska personen Sveriges Lärare. Förbundet 
har sitt säte i Stockholm.  

§ 31  Valbarhet 
En yrkesverksam medlem ska kunna bli vald till alla nivåer i organisationen. Alla 
förtroendevalda ska vara verksamma i sitt yrke. Lokalföreningen eller motsvarandes styrelse 
kan bevilja undantag, något som ska användas restriktivt. 

Pensionärsmedlemmar är valbara till och kan inneha förtroendeuppdrag på lokalföreningsnivå 
och motsvarande som förtroendevald revisor och valberedning. 

I det fall valt kongressombud, suppleant eller avtalsdelegationsledamot byter valkrets eller 
medlemsform upphör förtroendeuppdrag som 
kongressombud/suppleant/avtalsdelegationsledamot.  

Uppdrag som valberedning går inte att kombinera med uppdrag som valberedningen har i 
uppdrag att bereda. 

Förbundsstyrelseledamot kan inte kombinera uppdrag med andra kongressvalda uppdrag, 
avtalsdelegationsledamot eller kongressombud. 

§ 32  Etik förtroendevalda 
Förtroendevalda följer den etik och de riktlinjer för förtroendevalda som fastslås av 
förbundsstyrelsen. 

Förtroendevald som offentligt ger uttryck för att inte följa ovanstående kan av förbundsstyrelsen 
entledigas från förtroendeuppdrag. Ett sådant beslut kräver att minst två tredjedelar av hela 
antalet styrelseledamöter är eniga om beslutet. Innan frågan om entledigande avgörs, ska den 
förtroendevalde och dennes lokalförening beredas tillfälle att yttra sig.  

§ 33  Konfliktmedel 
Förbundet ska tillse att det finns konfliktmedel för finansiering av konfliktåtgärder vid en 
arbetsmarknadskonflikt. Förbundsstyrelsen fattar beslut om konfliktmedlens användning. 

§ 34  Stadgetvist 
Förbundsstyrelsen tolkar förbundets stadgar. Tvister om tolkning eller tillämpning av dessa 
stadgar, liksom tvister mellan förbundet och något av dess organ, kan av part överklagas till 
kongressen. Revisions- och verksamhetsutskottet ska inför behandling i kongressen lämna ett 
utlåtande.  

§ 35  Stadgeändring 
Beslut om ändring av dessa stadgar kan endast fattas av kongress. Förslag om stadgeändring får 
inte antas om frågan inte varit angiven i kallelsen.  

För stadgeändring krävs minst två tredjedelars majoritet bland närvarande röstberättigade.  
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För ändring av paragraf om stadgeändring samt paragraf om förbundets upplösning och 
samgående krävs  

• två på varandra följande kongresser, med minst sex månader emellan  
• två tredjedelars majoritet bland närvarande röstberättigade vid båda kongresserna. 

§ 36  Upplösning och samgående 
Beslut rörande samgående eller bildande av en ny gemensam organisation tillsammans med ett 
eller flera andra fackförbund kan ske enligt två olika alternativ: 

• genom beslut vid en kongress med minst två tredjedelars majoritet bland närvarande 
röstberättigade, eller 

• genom beslut med enkel majoritet bland närvarande röstberättigade vid två på varandra 
följande kongresser, med minst sex månader emellan. 

Beslut rörande förbundets upplösning kan fattas om förbundet helt ska upphöra att existera. 
Beslutet fattas genom  

• två på varandra följande kongresser, med minst sex månader emellan  
• två tredjedelars majoritet bland närvarande röstberättigade vid båda kongresserna. 

Vid beslut om upplösning ska beslut samtidigt fattas om disposition av förbundets tillgångar.  
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Övergångsregler och säkrad kompetens för 
Sveriges Lärare  
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 
övergångsperioden. Var och ens insatser kommer att vara av stor betydelse.  

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 2024.  

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

• Vid beslut i beslutande organ som består av olika stora grupperingar från Lärarnas 
Riksförbund respektive Lärarförbundet ska det finnas en ambition att finna konsensus 
mellan de tidigare förbunden. I det fall det uppstår en situation där representanter från de 
tidigare organisationerna tycker olika ska man säkerställa att det är lika många från 
respektive förbund som deltar i omröstningen, dvs någon form av kvittningssystem.  

• 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 efter den 1 januari 2023. Beslut som 
behöver fattas dessförinnan beslutas likalydande av de båda förbundsstyrelserna i 
Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet.  

• Utgångspunkten ska vara att om möjligt säkerställa att det vid val som görs under 2023 
finns representation från båda de tidigare organisationerna.  

Nationell nivå  

Beslutande församling – kongress  
De tidigare organisationernas valda kongressombud är den nya organisationens kongress-
ombud fram till 31 oktober 2023. Kongressombud valda enligt den nya organisationens stadgar 
tillträder 1 november 2023. Med kongressombud avses både kongressombud och 
förbundsmötesdelegater och suppleanter  

Innan 31 maj 2023 ska respektive organisations kongressombud besluta om årsredovisningar, 
verksamhetsberättelser och ansvarsfrihet för respektive organisation för perioden fram till 31 
december 2022.  

Förbundsråd  
Ett gemensamt förbundsråd bildas av förbundsrådet inom Lärarförbundet tillsammans med ett 
motsvarande förbundsråd inom Lärarnas Riksförbund, vilket kommer utses av Lärarnas Riks-
förbunds förbundsmöte bland förbundsmötesdelegaterna. Det gemensamma förbundsrådets 
mandatperiod varar fram till 31 oktober 2023.  
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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.  

Nationella skolformsföreningar och representantskap 
Valberedningen för Lärarnas Riksförbunds förbundsmöte uppdras att lägga fram förslag på fyra 
representanter inklusive ordförande till nationell skolformsföreningsstyrelse för grundskolan 
respektive gymnasie/vux. 

Valberedningen för Lärarförbundets kongress uppdras att lägga fram förslag på fyra 
representanter inklusive ordförande till nationell skolformsföreningsstyrelse grundskola 
respektive gymnasie/vux, samt sju representanter inklusive ordförande för förskola.  

Kongresserna väljer under 2022 sitt förbunds representanter till de nationella styrelserna. 
Mandatperioden varar från 1 januari 2023 till och med representantskapet 2024.  

Ledamöter i representantskapet får sitt uppdrag från 1 november 2023.  

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

Förbundsstyrelse  
De tidigare organisationernas förbundsstyrelser är den nya organisationens förbundsstyrelse 
fram till och med ordinarie kongress i maj 2024 då val enligt nya stadgar äger rum.  

Arbetsutskott  
Ett gemensamt arbetsutskott bildas av arbetsutskottet inom Lärarnas Riksförbund tillsammans 
med ett motsvarande utskott inom Lärarförbundet, vilket kommer utses inom Lärarförbundets 
förbundsstyrelse 2022. Förbundsstyrelsen ska på första mötet efter 1 januari 2023 ange 
riktlinjer för arbetsutskottets verksamhet. 

Revisions- och verksamhetsutskott  
Dechargesutskottet inom Lärarnas Riksförbund bildar ett gemensamt utskott tillsammans med 
ett motsvarande utskott inom Lärarförbundet, vilket kommer väljas under 2022. Revisions- och 
verksamhetsutskottet har till uppgift att kontinuerligt granska förbundets ekonomi och 
verksamhet i relation till kongressbesluten och stadgar.  

Arvoderingsnämnd  
Arvoderingsnämnden inom Lärarnas Riksförbund bildar tillsammans med tre personer ur 
Lärarförbundets valberedning, som enligt kongressbeslut har motsvarande uppdrag, en 
gemensam arvoderingsnämnd.  

Valberedning  
Förbundsmötesvald valberedning inom Lärarnas Riksförbund och kongressvald valberedning 
inom Lärarförbundet är den nya organisationens valberedning för val på nationell nivå fram till 
maj 2024 då den första kongressen med val äger rum.  

Valberedningarna i Lärarnas Riksförbund och i Lärarförbundet ska till förbundsstyrelserna i 
Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet under hösten 2022 lämna gemensamt förslag till 
direktiv till valberedningen i Sveriges Lärare i syfte att säkra representativitet.  
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Avtalsdelegation 
Från den 1 januari 2023 bildas tre avtalsdelegationer – en för kommunalt avtalsområde, en för 
privat avtalsområde och en för statligt avtalsområde.  

Ledamöter inom kommunalt avtalsområde i Lärarnas Riksförbunds avtalsdelegation, 
kompletterat med av Lärarnas Riksförbund under hösten 2022 ytterligare valda ledamöter, 
utgör Lärarnas Riksförbunds del av avtalsdelegationen för kommunalt avtalsområde till 31 
oktober 2023. Lärarförbundets avtalsdelegation för kommunal sektor utgör motsvarande andel 
ledamöter till samma avtalsdelegation.  

Ledamöter inom privat avtalsområde i Lärarnas Riksförbunds avtalsdelegation, kompletterat 
med av Lärarnas Riksförbund under hösten 2022 ytterligare valda ledamöter, utgör Lärarnas 
Riksförbunds del av avtalsdelegation för privat avtalsområde till 31 oktober 2023. 
Lärarförbundets avtalsdelegationer inom privata avtalsområden utgör motsvarande andel 
ledamöter till samma avtalsdelegation. 

Ledamöter inom statligt avtalsområde i Lärarnas Riksförbunds avtalsdelegation, kompletterat 
med av Lärarnas Riksförbund under hösten 2022 ytterligare valda ledamöter, utgör Lärarnas 
Riksförbunds del av avtalsdelegation för statligt avtalsområde till 31 oktober 2023. 
Lärarförbundets avtalsdelegation inom statligt avtalsområde, kompletterat med av 
Lärarförbundet under hösten 2022 ytterligare valda ledamöter, utgör motsvarande andel 
ledamöter till samma avtalsdelegation. 

Avtalsdelegationens uppdrag är att ombesörja samtliga avtalsdelegationers uppdrag fram till de 
nya avtalsdelegationerna tillträder den 1 november 2023 då mandatperioden för 
avtalsdelegationen enligt övergångsreglerna upphör. 

Andra grupperingar  
Inom Lärarförbundet respektive Lärarnas Riksförbund finns flertalet föreningar, råd och 
referensorgan. En analys av dessa föreningar, råd och referensorgan ska göras gemensamt av 
förbundsstyrelserna under hösten 2022 för att finna övergångslösningar.  

Regional nivå  

Distriktsråd 
Lärarnas Riksförbunds nuvarande distriktsstyrelseledamöter samt Lärarförbundets regionala 
verksamhetsråd inom Sveriges Lärares distrikt bildar tillsammans ett nytt gemensamt 
distriktsråd enligt den nya stadgans uppdelning av distrikt (se bilaga 1). Inga nya val 
distriktsstyrelserepresentanter för de tidigare LR-föreningarna (geografiska) görs under 2023. 
Mandatperioden för de tidigare LR-föreningarnas representanter i distriktsråden upphör den 
30 april 2023.  

Lärarförbundets nationella friståenderåd tillsammans med de personer från privat sektor som 
valts på Lärarnas Riksförbunds distriktsmöte under 2022 till ytterligare styrelseledamöter, 
utgör grunden i privat sektors distriktsråd.  

Statlig sektors distriktsråds representanter hanteras enligt nya stadgan. Till distriktsrådet 
tillförs dessutom de personer från statlig sektor som valts på Lärarnas Riksförbunds 
distriktsmöte under 2022 till ytterligare styrelseledamöter.  

Distriktsrådet ska under övergångsperioden utöver uppdrag i de nya stadgarna användas för att 
stärka upp utbildning och ambassadörskap/stöd för den nya organisationen. Under april-maj 
2024 sammankallas de nya distriktsråden enligt förbundsstadgan och utser inom sig en 
sammankallande för det kommande året.  
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Valkretsarnas valberedning  
De valda instanserna med valberedningsuppdrag ska fram till den 31 oktober 2023 utgöra 
gemensamma valkretsvalberedningar enligt den nya organisationens stadgar och struktur (se 
bilaga 1). Det innebär att Lärarnas Riksförbunds valnämnd ska tillsammans med 
Lärarförbundets nationella valberedning under 2023 utföra valkretsvalberedningsuppdrag för 
privat sektor samt för stat och andra sektorer. Samma konstellation ska även utgöra 
valberedning för riksorganisation stat och andra sektorer samt för riksorganisation privat 
sektor.  

Lärarnas Riksförbunds distriktsvalberedningar inom Sveriges Lärares valkretsar ska 
tillsammans med Lärarförbundets kretsvalberedningar inom samma område under 2023 utföra 
valkretsvalberedningsuppdrag för kommunal sektor.  

Distriktsmöte  
Lärarnas Riksförbunds valda distriktsombud är distriktsombud fram till 30 april 2023. Innan 
detta datum ska respektive distriktsmöte besluta om årsredovisningar, verksamhetsberättelser 
och ansvarsfrihet för respektive distriktsstyrelse för perioden fram till 31 december 2022.  

Valkretsombud/distriktsombud (Lärarnas Riksförbund)  

Distriktsombudens/valkretsombudens uppdrag upphör per den 1 maj 2023.  

Lokal nivå 

Lokalförenings styrelse 
Valda uppdrag på lokal nivå i LR-föreningsstyrelse (Lärarnas Riksförbund) och 
avdelningsstyrelser (Lärarförbundet) för kommunalt anställda rekommenderas att vid behov 
förlängas till 30 juni 2023 för implementering av nya uppdrag enligt nya organisationens 
stadgar.  

De tidigare organisationernas styrelser i respektive kommun är lokalföreningens styrelse i 
respektive lokalförening och motsvarande fram till och med senast den 1 juli 2023. Senast 31 
maj 2023 genomförs årsmöte i lokalförening eller motsvarande där det då väljs uppdrag enligt 
de nya stadgarna med tillträde senast 1 juli 2023. Vid behov av eventuella ytterligare 
förlängningar av mandatperioder lägger Sveriges Lärares styrelse i lokalförening eller 
motsvarande senast den 1 april 2023 ett sådant förslag till förbundsstyrelsen som beslutar i 
frågan.  

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

Riksorganisation, riksföreningar och regionalföreningar 
För att ta vara på engagemang och kompetens, utan att riskera avbrott, kommer befintliga LR-
föreningar beslutade enligt Lärarnas Riksförbunds stadgar §11 samt Lärarförbundets 
riksorganisation för fristående verksamhet, samtliga riks- och samrådsavdelningar, som 
existerar i respektive förbund den 31 oktober 2022 att på motsvarande sätt finnas med vid 
övergången till Sveriges Lärare. De föreningar som existerar den 1 november 2022 övergår till 
Sveriges Lärare som riksföreningar alternativt regionalföreningar. Där det finns motsvarigheter 
i både Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet bildar dessa styrelser en ny gemensam 
styrelse. Där det inte finns motsvarighet bildar den styrelse som finns den nya gemensamma 
styrelsen. Årligt medlemsmöte för riksförening/regionalförening i Sveriges Lärare ska hållas 
senast den 31 maj 2023.   

Förbundsstyrelsen utgör styrelse för Riksorganisationen stat och andra sektorer samt för 
Riksorganisationen privat sektor från 1 januari 2023. Förbundsstyrelsen ska senast den 31 maj 
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2023 ha kallat till årligt medlemsmöte i respektive riksorganisation. Den nyvalda styrelsen 
tillträder direkt efter avslutat årligt medlemsmöte.   

Regionalföreningar 
LR-föreningar som har en huvudman som är kommunalförbund eller region övergår i Sveriges 
Lärare till att kallas regionalföreningar.  

Kommunalförbunds- och regionanställda medlemmar i Lärarförbundet flyttas till berörd 
regionalförening i Sveriges Lärares om sådan finns. Regionanställda medlemmar inom 
folkhögskola hanteras enligt rubriken Folkhögskola.   

Medlemmar som inte ingår i någon regionalförening tillhör den lokalförening där arbetsplatsen 
geografiskt ligger.   

Folkhögskola 
Alla medlemmar i Sveriges Lärare som arbetar på någon folkhögskola flyttas till Sveriges 
Lärares riksförening Folkhögskola. 

Arbetsplatsnivå  
På arbetsplatsnivå finns inom Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund ombud: lokalombud 
och biträdande lokalombud (Lärarnas Riksförbund) och arbetsplatsombud (Lärarförbundet). 
Valda uppdrag på arbetsplatsnivå kan vid behov förlängas till 30 juni 2023 för implementering 
av nya uppdrag enligt nya organisationens stadgar. De tidigare organisationernas eventuella 
styrelser/uppdrag är den nya organisationens gemensamma styrelse/uppdrag fram till och med 
senast 30 juni 2023. Under våren 2023 väljs uppdrag enligt de nya stadgarna med tillträde 
senast 1 juli 2023. Medlemsmöte med val av ombud ska ske på arbetsplatsnivå senast 30 juni 
2023.  

För att ta vara på engagemang och kompetens, utan att riskera avbrott, kommer befintliga 
klubbar inom Lärarförbundets riksorganisation och styrelser inom Lärarnas Riksförbunds 
lokalavdelningar (arbetsplatsnivå) som existerar i respektive förbund den 31 augusti 2022 att på 
motsvarande sätt finnas med vid övergången till Sveriges Lärare fram till första ordinarie 
kongress. Där det finns motsvarigheter i både Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet bildar 
dessa styrelser en ny gemensam styrelse. Där det inte finns motsvarighet bildar den styrelse som 
finns den nya gemensamma styrelsen.  

Studerande  
Den centrala styrelsen inom Lärarnas Riksförbund är tillsammans med styrelsen för 
Lärarförbundet Student den nya organisationens studentstyrelse fram till att val förrättats i 
enlighet med den nya organisationens stadgar.  

Övergångsregler för studerandeorganisationen på lokal nivå - Lokalföreningsstyrelser (Lärarnas 
Riksförbund) och Studentombud/-styrelser (Lärarförbundet) - ska tas fram under hösten 2022 i 
förhållande till nya organisationens stadgar.  

Kongresserna ger i uppdrag till de fyra styrelserna (Lärarnas Riksförbunds förbundsstyrelse, LR 
Studs Centrala styrelse, Lärarförbundets förbundsstyrelse och styrelsen för Lärarförbundet 
Student) att under hösten 2022 fatta beslut om stadgar som gäller från 1 januari 2023 för 
Sveriges Lärarstudenter.  
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Normalstadga 
Förbundsstyrelserna i Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet ska tillsammans, utifrån den 
av kongresserna beslutade förbundsstadgan för Sveriges lärare, fatta beslut om normalstadga 
för lokalförening och motsvarande senast 31 december 2022.  

I normalstadga för lokalförening och motsvarande ska förslag på Normalstadga för 
lokalförening och motsvarande – avseende val (se bilaga 2) ingå. Normalstadgan ska gälla från 
och med 1 januari 2023 och avser alla lokalföreningar, regionalföreningar, riksorganisationer 
och riksföreningar. 

Valordning 
Förbundsstyrelserna i Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet ska tillsammans, utifrån den 
av kongresserna beslutade förbundsstadgan för Sveriges lärare, fatta beslut om valordning för 
val vid valkretsmöte senast 31 december 2022. I valordning för val vid valkretsmöte ska 
Valförfarande avseende val (se bilaga 3) ingå. 

Valordning för val vid valkretsmöte ska gälla från och med 1 januari 2023 och avser alla 
valkretsar.  
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Bilaga 1. Distrikt och valkretsar 
Sveriges Lärare har 15 valkretsar. Utöver de 13 geografiskt indelade valkretsarna utgörs en av 
stat och andra sektorer och en av privat sektor. Sveriges Lärare har 22 distrikt som tillsammans 
bildar valkretsarna. Storstädernas lokalföreningar utgör undantag som egna separata valkretsar, 
men ingår i distrikt tillsammans med kringliggande lokalföreningar. 

Valkretsar (15 st) Distrikt (22 st) 
Norra Norrland Norrbotten, Västerbotten 
Södra Norrland Jämtland, Västernorrland, Gävleborg 
Norra Svealand Dalarna, Uppsala-Västmanland 
Södra Svealand  Örebro, Värmland, Fyrbodal 
Stockholmsområdet Norra Stockholmsområdet (Stockholms lokalförening ingår i 

distriktet, men är egen valkrets), Södra Stockholmsområdet 
Nordöstra Götaland Östergötland, Södermanland 
Nordvästra Götaland Göteborgsområdet(Göteborgs lokalförening ingår i distriktet, 

men är egen valkrets), Skaraborg 
Götaland Mitt  Jönköping-Kronoberg, Kalmar-Blekinge 
Norra Skåne-Halland Norra Skåne, Halland 
Södra Skåne Södra Skåne (Malmös lokalförening ingår i distriktet, men är 

egen valkrets) 
Privat sektor Privat sektor 
Stat och andra sektorer Stat och andra sektorer 
Stockholm  
Göteborg  
Malmö  

 

Distrikt Ingående lokalföreningar  Ingående 
regionalförening
ar, 
riksföreningar, 
riksorganisation
er 

Norrbotten Arjeplog Kiruna 
Arvidsjaur Luleå 
Boden Pajala 
Gällivare Piteå 
Haparanda Älvsbyn 
Jokkmokk Överkalix 
Kalix Övertorneå 
 

Regionalförening 
Lapplands 
kommunalförbund 
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Västerbotten Bjurholm Skellefteå 
Dorotea Sorsele 
Lycksele Storuman 
Malå Umeå 
Nordmaling Vilhelmina 
Norsjö Vindeln 
Robertsfors Vännäs 
 Åsele 
  
 

Regionalförening 
Södra Lapplands 
kommunalförbund 

Jämtland  Berg Ragunda 
Bräcke Strömsund 
Härjedalen Åre 
Krokom Östersund 
 

Regionalförening 
Jämtlands 
gymnasieförbund 

Västernorrland Härnösand Timrå 
Kramfors Ånge 
Sollefteå Örnsköldsvik 
Sundsvall 
 
 

 

Gävleborg Bollnäs Nordanstig 
Gävle Ockelbo 
Hofors Ovanåker 
Hudiksvall Sandviken 
Ljusdal Söderhamn 
  
 

Regionalförening 
Gävleborg 
Regionalförening 
Hälsinglands 
utbildningsförbund 

Dalarna Avesta Malung-Sälen 
Borlänge Mora 
Falun Orsa 
Gagnef Rättvik 
Hedemora Smedjebacken 
Leksand Säter 
Ludvika Vansbro 
 Älvdalen 
  
 

Regionalförening 
Västerbergslagens 
utbildningsförbund 
 

 Uppsala-Västmanland Enköping Fagersta 
Heby Hallstahammar 
Håbo Kungsör 
Knivsta Köping 
Tierp Norberg 
Uppsala Sala 
Älvkarleby Skinnskatteberg 
Östhammar Surahammar 
Arboga Västerås 
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Värmland 

Arvika Torsby 
Eda Årjäng 
Filipstad  
Forshaga  
Grums  
Hagfors  
Hammarö  
Karlstad  
Kil  
Kristinehamn  
Munkfors  
Storfors  
Sunne  
Säffle  
  
 

 

Örebro Askersund 
Degerfors 
Hallsberg 
Hällefors 
Karlskoga 
Kumla 
Laxå 
Lekeberg 
Lindesberg 
Ljusnarsberg 
Nora 
Örebro 
 

Regionalförening 
Sydnärkes 
Utbildningsförbund 
Regionalförening 
Örebro 
 

Fyrbodal Bengtsfors Sotenäs 
Dals-Ed Strömstad 
Färgelanda Tanum 
Lysekil Trollhättan 
Mellerud Uddevalla 
Munkedal Vänersborg 
Orust Åmål 
  
 

Regionalförening 
Kunskapsförbundet 
Väst 
 

Norra 
Stockholmsområdet 

 
Vaxholm 

Danderyd Österåker 
Järfälla Stockholm 
Lidingö  
Norrtälje  
Sigtuna  
Sollentuna  
Solna  
Sundbyberg  
Täby  
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Upplands Väsby  
Upplands-Bro  
Vallentuna  
  
  
 

Södra 
Stockholmsområdet 

Botkyrka 
Ekerö 
Haninge 
Huddinge 
Nacka 
Nykvarn 
Nynäshamn 
Salem 
Södertälje 
Tyresö 
Värmdö 
Gotland 
 

 

Östergötland Boxholm Norrköping 
Finspång Söderköping 
Kinda Vadstena 
Linköping Valdemarsvik 
Mjölby Ydre 
Motala Åtvidaberg 
 Ödeshög 
  
 

Regionalförening 
Östergötland 
 

Södermanland Eskilstuna Oxelösund 
Flen Strängnäs 
Gnesta Trosa 
Katrineholm Vingåker 
Nyköping 
 
 

 

Göteborgsområdet Göteborg Stenungsund 
Ale Tjörn 
Alingsås Öckerö 
Härryda Bollebygd 
Kungälv Borås 
Lerum Herrljunga 
Lilla Edet Mark 
Mölndal Svenljunga 
Partille Tranemo 
Vårgårda Ulricehamn 
Kungsbacka  
 

Regionalförening 
Västra Götaland 
 

Skaraborg Essunga Lidköping 
Falköping Mariestad 
Grästorp Skara 
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Gullspång Skövde 
Götene Tibro 
Hjo Tidaholm 
Karlsborg Töreboda 
 Vara 
  
 

   

 
Jönköping-Kronoberg 

Aneby Vaggeryd 
Eksjö Vetlanda 
Gislaved Värnamo 
Gnosjö Alvesta 
Habo Lessebo 
Jönköping Ljungby 
Mullsjö Markaryd 
Nässjö Tingsryd 
Sävsjö Uppvidinge 
Tranås Växjö 
 Älmhult 
  
 

Regionalförening 
Jönköping  
 

 
Kalmar-Blekinge 

Karlshamn Kalmar 
Karlskrona Mönsterås 
Olofström Mörbylånga 
Ronneby Nybro 
Sölvesborg Oskarshamn 
Borgholm Torsås 
Emmaboda Vimmerby 
Hultsfred Västervik 
Högsby 
 
 

Regionalförening 
Kalmarsunds 
gymnasieförbund  
Regionalförening 
Blekinge 
Regionalförening 
Kalmar 
 

 
Norra Skåne - Halland 

Bromölla Höganäs 
Båstad Helsingborg 
Hässleholm Bjuv 
Klippan Falkenberg 
Kristianstad Halmstad 
Osby Hylte 
Perstorp Laholm 
 

Varberg 
 

 
Åstorp  
Ängelholm  
Örkelljunga  
Östra Göinge  
 

Regionalförening 
Halland 

Södra Skåne Malmö                                 Sjöbo 
Burlöv                                  Skurup 
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Eslöv                                    Staffanstorp 
Hörby                                  Svalöv 
Höör                                    Svedala 
Kävlinge                             Trelleborg 
Landskrona                        Vellinge 
Lomma                                Ystad 
Lund 
Tomelilla 
Simrishamn 

 

Privat sektor Riksorganisation privat sektor 
Riksförening Academedia  
Riksförening Amerikanska gymnasiet  
Riksförening Cedergrenska  
Riksförening Fridaskolorna  
Riksförening Internationella engelska skolan, IES  
Riksförening Jensen Education  
Riksförening Kunskapsskolan  
Riksförening Lärande i Sverige  
Riksförening Prolympia  
Riksförening Stadsmissionens skolstiftelse, Grillska  
Riksförening Stiftelsen Viktor Rydberg  
Riksförening Thoréngruppen  
Riksförening Utbildningspedagogik Sverige, UP  
Riksförening Watma Education   
 

Stat och andra 
sektorer 

Riksorganisation stat och andra sektorer 
Riksförening Folkhögskola 
Riksförening universitet och högskola 
Riksförening Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM 
Riksförening Statens institutionsstyrelse, SiS 
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Bilaga 2. Normalstadgan för lokalförening och 
motsvarande – avseende val 

Valberedningens uppdrag i lokalföreningen 
Valberedningen ska förbereda val av lokalföreningens årsmötesvalda uppdrag, utom val av 
valberedning. Valberedningen ska: 

• inhämta nomineringar från skolformsföreningar och andra föreningar samt från 
medlemmar 

• utifrån förbundsstyrelsens underlag om medlemssammansättning föreslå en representativ 
och proportionerlig styrelse. För valberedning inom riksorganisation och riksförening 
gäller även att beakta andra viktiga värden såsom att små, stora och olika former av 
fristående huvudmän finns representerade, samt att hänsyn tas till geografisk spridning 

• föreslå storlek på styrelsen 
• i valberedningsförslaget tydliggöra om någon skolformsförening eller annan förening står 

bakom nomineringen 
• i valberedningsförslaget tydliggöra antalet inkomna nomineringar för varje namn, om det 

är lämpligt 

Förbundsstyrelsen ska stödja valberedningarnas arbete genom att bistå med hur 
medlemssammansättningen ser ut i lokalföreningen. 

Val av styrelseledamöter i lokalförening och motsvarande 
Val av styrelseledamöter i lokalförening och motsvarande hanteras enligt nedan: 

• Valberedningen lägger ett förslag på styrelse samt tydliggör förslaget i enlighet med 
uppdragsbeskrivningen ovan, för att visa representativitet och proportionalitet.  

• Årsmötets deltagare kan nominera ett eller flera andra namn.  
• Alla inkomna nomineringar, inklusive de som inkommer under mötet, redovisas utifrån 

skolform, verksamhetsområde och andra värden. 
• Valet genomförs så att den nya styrelsens sammansättning speglar 

medlemssammansättningen i lokalföreningen representativt och proportionerligt.   
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Bilaga 3. Valförfarande avseende val i valkretsar  

Förbundsstyrelsens uppdrag gällande val i valkretsar 
Förbundsstyrelsen ska fördela kongressmandat, förbundsrådsmandat och 
avtalsdelegationsmandat till respektive valkrets utifrån medlemsantal per 31 december två år 
före kongress. Fördelningen sker enligt uddatalsmetoden. Vid fördelning av 
avtalsdelegationsmandat tas även hänsyn till avtalstillhörighet för medlemmarna.  

Förbundsstyrelsen ska bistå valberedningen med hur medlemssammansättningen ser ut i 
valkretsen samt valordning.   

Valberedningens uppdrag i valkretsen 
Valberedningen ska förbereda val av valkretsens kongressombud, förbundsrådsombud, 
suppleanter och avtalsdelegationsledamöter. Valberedningen ska  

• inhämta nomineringar från lokalföreningar och motsvarande samt från medlemmar  
• utifrån förbundsstyrelsens underlag om medlemssammansättning lägga fram ett 

representativt och proportionerligt förslag samt beakta andra viktiga värden såsom kön 
och valkretsens geografiska sammansättning  

• i valberedningsförslaget tydliggöra om någon lokalförening eller motsvarande står bakom 
nomineringen 

• i valberedningsförslaget tydliggöra antalet inkomna nomineringar för varje namn 
• i anslutning till valberedningsförslaget redovisa samtliga inkomna nomineringar innan 

beslutat nomineringsstopp. Alla nominerade är valbara oavsett om de är med i 
valberedningens förslag eller bland övriga redovisade  

• motivera hur valberedningsförslaget som helhet hanterar och motsvarar olika parametrar 
som valberedningen önskat uppfylla  

• sammanställa ett förslag per valärende 

Val vid valkretsmöte 
Val vid valkretsmöte hanteras enligt nedan: 

• Valberedningen lägger förslag, för avtalsdelegationsledamöter, kongressombud respektive 
förbundsrådsombud med namn på personerna i enlighet med uppdragsbeskrivningen 
ovan för att visa representativitet och proportionalitet.  

• Valet genomförs så att de nya sammansättningarna speglar medlemssammansättningen i 
valkretsen representativt och proportionerligt.   
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Proposition Stadgar för Sveriges Skolledare 
A. Ändamål och värderingsfrågor 

§ 1  Ändamål  
Sveriges Skolledare är ett fack- och yrkesförbund för yrkesverksamma skolledare samt 
pensionerade sådana, som driver frågor för medlemmar och professionen. 

Förbundet har till uppgift att, utifrån organisationens grundläggande värderingar: 

1.1 
Tillvarata och driva yrkesverksamma medlemmars intressen rörande anställnings- och 
lönevillkor och förhållandet i övrigt till arbetsgivaren. Företräda yrkesverksamma medlemmar  
i fackliga frågor och sluta bindande avtal för medlemmarna. 

1.2 
Arbeta för att arbetsmiljö och förutsättningar för yrkesaktiva medlemmar ska vara goda. 

1.3 
Verka för att skolledare har en stark chefs- och ledningsfunktion samt förutsättningar att utföra 
sitt uppdrag. 

1.4 
Verka för utbildningens bästa och ett ändamålsenligt utformat utbildningsväsende. 

1.5 
Arbeta för upprätthållandet av en yrkeskunnig och ansvarskännande yrkeskår samt för ett 
yrkesetiskt förhållningssätt. 

§ 2  Grundläggande värderingar 

2.1 Det professionella ansvaret 
Vi tar initiativ och agerar utifrån vår professionella utbildning och erfarenhet. Vårt 
yrkeskunnande ger oss förutsättningar för en hög grad av autonomi i vår yrkesutövning. 
Tillsammans tar vi ansvar för vår yrkesetik och driver professionens utveckling framåt. 

2.2 Starkare tillsammans 
Vårt arbete bygger på solidaritet inom professionen på arbetsplatsen såväl nationellt som 
internationellt. Vi visar solidaritet med varandra genom att sluta kollektivavtal som förbättrar 
våra villkor och ökar det professionella inflytandet. Vi stöder och samarbetar internationellt för 
varje skolledares rätt att organisera sig i starka, oberoende och demokratiska fackliga 
organisationer både nationellt och internationellt. 

2.3 Livslångt lärande 
Lärande ska kunna ske genom hela livet. Alla barn, elever och studerande ska med hållbara 
förutsättningar ha tillgång till utbildning. Utbildningen ska vara likvärdig och av hög kvalitet. 
Den ska bygga på vetenskaplig eller konstnärlig grund, beprövad erfarenhet och vara icke-
konfessionell. 

2.4 Mänskliga rättigheter och likabehandling 
Vi tar ställning och arbetar för mänskliga rättigheter och står bakom FN:s allmänna förklaring 
om de mänskliga rättigheterna, FN:s barnkonvention och Europeiska konventionen om skydd 
för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande värderingarna. Vi anser att ett 
mångkulturellt samhälle gagnar Sverige och att alla har förmåga att utvecklas och bidra till 
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samhällets utveckling genom sina kunskaper och erfarenheter. Vi tar därför avstånd från alla 
former av kränkningar, diskriminering och segregation samt verkar för ett jämställt och 
inkluderande samhälle. 

2.5 Demokrati 
Demokrati och öppenhet är en grundförutsättning som ständigt måste försvaras och utvecklas. 
Vi är en viktig samhällsaktör och är genom vår roll som aktiv arbetsmarknadspart i den svenska 
partsmodellen viktig för det demokratiska samhällsbygget.  

Vi står upp för demokrati och människors lika värde, individens förmåga och kollektivets styrka. 
Vi tar avstånd från handlingar och organisationer som står i strid med våra demokratiska 
värderingar.  

2.6 Partipolitisk obundenhet 
Sveriges Skolledare är partipolitiskt obundet och tar ställning oavsett politisk majoritet utifrån 
våra värderingar och fastställda politik. 

§ 3  Organisationens grundläggande principer 
• Alla medlemmar ska ha inflytande i organisationen och möjligheterna att engagera sig i 

förbundet ska vara många. En yrkesverksam medlem ska kunna bli vald till alla nivåer i 
organisationen.  

• Organisationen ska byggas utifrån medlemmarna och vidare till den nationella nivån. 
• Den fackliga organisationen ska vara stark där arbetsgivaren är stark.  
• Vi bygger facklig styrka genom välutbildade, kompetenta och engagerade förtroendevalda. 

B. Medlemskapet 

§ 4  Rätt till medlemskap 
För att beviljas medlemskap i Sveriges Skolledare ska man: 

• ha akademisk utbildning samt  
• vara anställd och verksam som skolledare eller ha en ledande befattning inom 

utbildningsområdet. 

Därutöver finns följande medlemmar: 

• medlem som gått i pension samt 
• den som av förbundsstyrelsen beviljas medlemskap av särskilda skäl 

4.1 Medlemsdefinitioner 
Medlem som betalar yrkesaktiv medlemsavgift benämns yrkesverksam. 
Medlem som betalar pensionärsmedlemsavgift benämns pensionärsmedlem. 
Pensionärsmedlem tillhör den lokalförening eller motsvarande som den senast tillhörde som 
yrkesverksam innan övergång till pensionärsmedlemskap. Pensionärsmedlem kan byta 
lokalförening eller motsvarande om så önskas. 

§ 5  Medlems rättigheter 
Medlem har rätt att ta upp frågor på medlemsmöten, att motionera samt att få information om 
förbundets verksamhet.  

Yrkesverksam medlem kan få stöd från förbundet rörande fråga som har uppkommit efter 
tidpunkten för ansökan om medlemskap. 
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Yrkesverksam medlem får utan kostnad stöd och upplysningar i frågor som rör förhållanden i 
anställning eller som i övrigt sammanhänger med medlemmens verksamhet som ligger inom 
förbundets verksamhetsområde. Om medlemmen behöver biträde vid domstol eller i annan 
angelägenhet krävs beslut av förbundsstyrelsen.  

Yrkesverksam medlemmen har rätt att nominera och nomineras till förtroendeuppdrag på alla 
nivåer i förbundet samt att få konfliktersättning. 

§ 6  Medlems åtagande/skyldigheter 
Medlemmen ska verka för förbundets sammanhållning och utveckling och följa stadgeenligt 
fattade beslut, respektera ingångna förhandlingsöverenskommelser och erlägga fastställda 
medlemsavgifter. Medlemmen ska till förbundet lämna och uppdatera personuppgifter, 
anställningsuppgifter samt andra uppgifter som krävs för att uppfylla stadgarna.  

§ 7  Avgifter 
Kongressen fastställer avgiftssystem. 

Medlem ska betala fastställda avgifter. Förbundsstyrelsen kan helt eller delvis befria medlem 
från avgifter.  

Förbundsstyrelsen kan besluta om extra uttaxering efter samråd med förbundsrådet.  

§ 8  Personuppgiftsansvarig 
Förbundet är personuppgiftsansvarig och ansvarar för all personuppgiftsbehandling av 
medlemmarnas personuppgifter.  

§ 9  Utträde 
Om medlemmen vill lämna förbundet anmäls detta skriftligen till förbundsstyrelsen. Utträde 
sker vid närmaste följande månadsskifte. Medlemmen ska betala sina avgifter till förbundet 
fram till dess denne lämnar förbundet. Medlemmen förlorar alla rättigheter i förbundet, när 
denne lämnar förbundet.  

§ 10  Uteslutning 
Om medlem inte betalar fastställda avgifter under tre på varandra följande månader utesluts 
denne ur förbundet, såvida förbundsstyrelsen inte beslutar något annat.  

Förbundsstyrelsen kan utesluta medlem ur förbundet om denne grovt bryter mot förbundets 
stadgar eller beslut, grovt skadar förbundet, genom sitt handlingssätt motverkar förbundets 
intressen. Medlemmen och medlemmens lokalförening eller motsvarande får yttra sig skriftligt 
innan förbundsstyrelsen fattar beslut om uteslutning enligt ovan. Om medlem utesluts ur 
förbundet förlorar medlemmen rättigheter i förbundet med omedelbar verkan. 

§ 11  Återinträde 
Förbundsstyrelsen beslutar om återinträde efter uteslutning och villkor för detta.  

C. Organisation 

§ 12  Lokalföreningar 

12.1 Organisation för medlemmar inom kommunens geografiska område 
Medlemmar som har sin anställning inom en kommuns geografiska område utgör tillsammans 
en lokalförening. Förändring av lokalföreningens ansvarsområde eller upphörande fattas av 
förbundsstyrelsen. 
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12.2 Lokalföreningens styrelse 
Lokalföreningens styrelse består av: 

• ordförande 
• ledamöter och eventuella suppleanter 

Styrelsen väljs av lokalföreningens årsmöte som också beslutar om det totala antalet ledamöter 
och suppleanter. 

En styrelse ska minst bestå av en ordförande och två styrelseledamöter. Förtroendevald revisor 
och valberedning ska bestå av minst en person per uppdrag. 

Det åligger lokalföreningens styrelse att: 

• tillsammans med medlemmarna driva viktiga frågor för medlemmarna, tillhandahålla 
medlemservice och sprida information 

• företräda medlemmarna i fackliga frågor inför lokala arbetsgivare 
• organisera lokalföreningens arbete för att möta och påverka på de nivåer där arbetsgivaren 

fattar beslut  
• om det är tillämpligt utöva förbundets förhandlingsrätt vid lokala förhandlingar  
• årligen fatta beslut om lokalföreningens delegation 
• fatta beslut om fördelning av facklig tid och uppdrag 
• tillse att korrekta uppgifter om fackliga förtroendemän och facklig tid anmäls till 

arbetsgivaren och förbundets medlemsregister 
• verka för att ombuden i lokalföreningen utbildas  
• aktivt rekrytera nya medlemmar 
• bjuda in medlemmar i riksföreningar som befinner sig inom kommunens geografiska 

område till möten och nätverk av mer yrkesspecifik karaktär 
• verkställa de beslut som årsmötet fattat 
• följa av kongressen och förbundsstyrelsen fattade beslut 
• kalla till och genomföra årsmöte i lokalföreningen  
• i god tid inför årsmötet ställa erforderliga handlingar till förtroendevalda revisorers 

förfogande 
• ansvara för lokalföreningens ekonomi 
• före mars månads utgång till förbundsstyrelsen lämna ett årsbokslut över föregående års 

verksamhet 

Lokalföreningens förhandlingsmandat regleras av normalstadgan beslutad av 
förbundsstyrelsen.  

12.3 Nätverk i lokalföreningen 
Lokalföreningens styrelse kan inrätta nätverk inom lokalföreningen för specifika frågor och 
medlemsgrupper. Nätverkens syfte är ett samla engagemang och utbyta erfarenheter. 

12.4 Lokalföreningens årsmöte 
Årsmötet ska: 

• fastställa styrelsens storlek och eventuella suppleanter 
• välja ordförande, styrelseledamöter, förtroendevalda revisorer och valberedning 
• välja valkretsombud 
• besluta om budget och verksamhetsplan 
• besluta om verksamhetsberättelse, årsbokslut och ansvarsfrihet 
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Årsmötet ska genomföras under perioden 15 februari till 31 mars. Årsmötet ska utlysas minst 30 
dagar före mötets genomförande. Kallelse med dagordning till årsmötet ska vara tillgänglig för 
medlemmarna senast 14 dagar innan årsmötet. Valberedningens förslag bör bifogas kallelsen.  

Medlem som vill ta upp ett ärende för beslut vid ett årsmöte ska anmäla det till lokalföreningen 
senast den 1 februari. Ett ärende som inte tagits med i styrelsens förslag till dagordning får ändå 
tas upp för beslut om årsmötet med minst tre fjärdedelars majoritet beslutar det. 

Medlem har en röst vid mötet och rösträtten får inte överlåtas. Ledamöter av lokalföreningens 
styrelse har inte rösträtt i frågor som avser ansvarsfrihet samt vid val av förtroendevalda 
revisorer. 

Medlem kan nominera kandidater inför årsmötets val via valberedningen eller direkt på 
årsmötet. Nominering till valberedningen ska ha inkommit senast fyra veckor innan årsmötet.  

12.5 Valberedningens uppdrag i lokalföreningen 
Valberedningen ska förbereda val av lokalföreningens årsmötesvalda uppdrag, utom val av 
valberedning.  

12.6 Stadgar för lokalförening 
Förbundsstyrelsen kan utifrån förbundsstadgan fastställa normalstadgan för lokalförening. 
Lokalföreningens årsmöte kan fatta beslut om förslag till egna stadgar som därefter ska 
underställas förbundsstyrelsen för godkännande.  

§ 13  Riksföreningar 
Medlemmar inom ett företag, koncern, statlig verksamhet eller ett verksamhetsområde kan 
ansöka hos förbundsstyrelsen om att inrätta en riksförening. När en riksförening inrättas 
övergår medlemmen till denna från lokalföreningen. Förbundsstyrelsen beslutar även om sådan 
riksförenings upphörande. 

13.1 Riksföreningens styrelse 
Riksföreningens styrelse består av: 

• ordförande 
• ledamöter och eventuella suppleanter 

Styrelsen väljs av riksföreningens årsmöte som också beslutar om det totala antalet ledamöter 
och suppleanter  

En styrelse ska minst bestå av en ordförande och två styrelseledamöter. Förtroendevald revisor 
och valberedning ska bestå av minst en person per uppdrag. 

Det åligger riksföreningens styrelse att: 

• fånga upp och tillsammans med medlemmarna driva viktiga frågor för medlemmarna, 
tillhandahålla medlemsservice och sprida information 

• företräda medlemmarna i fackliga frågor inför lokal arbetsgivare 
• organisera riksföreningens arbete för att möta och påverka på de nivåer där arbetsgivaren 

fattar beslut   
• organisera riksföreningens arbete för att skapa styrka där arbetsgivaren är stark   
• om det är tillämpligt utöva förbundets förhandlingsrätt vid lokala förhandlingar  
• årligen fatta beslut om riksföreningens delegation 
• fatta beslut om fördelning av facklig tid och uppdrag 
• tillse att korrekta uppgifter om fackliga förtroendemän och facklig tid anmäls till 

arbetsgivaren och förbundets medlemsregister 
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• verka för att ombuden i riksföreningen utbildas  
• aktivt rekrytera nya medlemmar 
• verkställa de beslut som årsmötet fattat 
• följa av kongressen och förbundsstyrelsen fattade beslut 
• kalla till och genomföra årsmöte i riksföreningen 
• i god tid inför årsmötet ställa erforderliga handlingar till förtroendevalda revisorers 

förfogande 
• ansvara för riksföreningens ekonomi 
• före mars månads utgång till förbundsstyrelsen lämna ett årsbokslut över föregående års 

verksamhet 

Riksföreningens förhandlingsmandat regleras av normalstadgan beslutad av förbundsstyrelsen. 

13.2 Nätverk i riksföreningen 
Riksföreningens styrelse kan inrätta nätverk inom riksföreningen för specifika frågor och 
medlemsgrupper. Nätverkens syfte är ett samla engagemang och utbyta erfarenheter. 

13.3 Riksföreningens årsmöte 
Årsmötet ska: 

• fastställa styrelsens storlek och eventuella suppleanter 
• välja ordförande, styrelseledamöter, förtroendevalda revisorer och valberedning 
• välja valkretsombud 
• besluta om budget och verksamhetsplan 
• besluta om verksamhetsberättelse, årsbokslut och ansvarsfrihet 

Årsmötet ska genomföras under perioden 15 februari till 31 mars. Årsmötet ska utlysas minst 30 
dagar före mötets genomförande. Kallelse med dagordning till årsmötet ska vara tillgänglig för 
medlemmarna senast 14 dagar innan årsmötet. Valberedningens förslag bör bifogas kallelsen.  

Medlem som vill ta upp ett ärende för beslut vid ett årsmöte ska anmäla det till riksföreningen 
senast den 1 februari. Ett ärende som inte tagits med i styrelsens förslag till dagordning får ändå 
tas upp för beslut om årsmötet med minst tre fjärdedelars majoritet beslutar det. 

Medlem har en röst vid mötet och rösträtten får inte överlåtas. Ledamöter av riksföreningens 
styrelse har inte rösträtt i frågor som avser ansvarsfrihet samt vid val av förtroendevalda 
revisorer. 

Medlem kan nominera kandidater inför årsmötets val via valberedningen eller direkt på 
årsmötet. Nominering till valberedningen ska ha inkommit senast fyra veckor innan årsmötet.  

13.4 Valberedningens uppdrag i riksföreningen 
Valberedningen ska förbereda val av riksföreningens årsmötesvalda uppdrag, utom val av 
valberedning.  

13.5 Stadgar för riksförening 
Förbundsstyrelsen kan utifrån förbundsstadgan fastställa normalstadgan för riksförening. 
Riksföreningens årsmöte kan fatta beslut om förslag till egna stadgar som därefter ska 
underställas förbundsstyrelsen för godkännande. 

§ 14  Distrikt tillika valkretsar 
Sveriges Skolledare har tio distrikt som utgör valkretsar. Utöver de geografiskt indelade 
distrikten utgör riksföreningarna ett distrikt. Förbundsstyrelsen fastställer distriktens indelning 
samt antal valkretsombud per förening. Inom distrikten kan det skapas nätverk och 
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erfarenhetsutbyten kring frågor som medlemmarna har behov av. Inom distrikten kan det också 
genomföras facklig utbildning.  

14.1 Valkretsmöte 
Valkretsmöte genomförs året före kongressår. Valkretsmötet består av valkretsombud valda på 
årsmöten. Valkretsmötet ska välja kongressombud, inklusive suppleanter, och en valberedning.  

14.2 Val av kongressombud 
Valberedningen ska lägga fram ett förslag till kongressombud som är representativt i relation till 
distriktets medlemsammansättning.  

Valkretsmötet består av valkretsombud som utses på årsmöten på lokalföreningar eller 
riksföreningar. Valkretsmötet väljer distriktets kongressombud.  

§ 15  Kongress 
Kongressen är högsta beslutande organ. Ordinarie kongress sammanträder vart fjärde år på tid 
och plats som förbundsstyrelsen bestämmer. 

15.1 Kongressdeltagare 
Kongressen ska bestå av: 

• 75 kongressombud som väljs i valkretsarna. För kongressombuden ska det utses 
suppleanter.  

Förbundsstyrelsen har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt.  

Förbundets förtroendevalda och auktoriserade revisorer har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt 
i frågan om ansvarsprövning, samt rätt att få sin särskilda mening antecknad till protokollet. 

Valberedningens ledamöter har närvaro-, yttrande och förslagsrätt vid möte med behandling av 
ärenden som valberedningen haft uppdrag att bereda. 

Kongressombuden väljs för fyra år. Mandatperioden löper från den 1 november år före ordinarie 
kongress. Fyllnadsval kan vid behov ske inom valkretsen inom mandatperioden efter beslut av 
förbundsstyrelsen.  

15.2 Ärenden vid ordinarie kongress: 
Vid ordinarie kongress ska följande ärenden förekomma: 

• kongressens behöriga utlysande 
• fastställande av röstlängd 
• val av ordförande och sekreterare vid kongressen 
• val av protokolljusterare 
• förbundsstyrelsens och revisorernas berättelser för kongressperioden 
• ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen 
• behandling av förbundsstyrelsens förslag, motioner samt övriga ärenden 
• fastställande av verksamhetsinriktning 
• fastställande av ekonomiska ramar och i samband därmed fastställa arvoden åt 

kongressbeslutade uppdrag, samt fastställa medlemsavgiftssystem 
• val av förbundsordförande, 1:e och 2:e vice ordförande 
• val av 12 ledamöter i förbundsstyrelsen 
• val av två förtroendevalda revisorer samt två förtroendevalda revisorssuppleanter 
• val av fem ledamöter, varav en sammankallande, i valberedningen 
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Mandatperioden för kongressvalda uppdrag är fyra år och tillträde sker direkt efter avslutad 
kongress. 

15.3 Handlingar till ordinarie kongress 
Kallelse till kongress sker minst två månader före kongressens öppnande. 

Förbundsstyrelsens förslag, motioner med förbundsstyrelsens yttrande samt övriga 
kongresshandlingar utsändes minst en månad innan kongressens öppnande. 

15.4 Motioner 
Medlemmar, lokalföreningar och riksföreningar kan motionera till kongressen. Motioner ska 
inkomma senast sex månader före kongress.  

15.5 Röstning och val 
Kongressombud har en röst vid mötet och rösträtten får inte överlåtas eller begränsas genom 
bundna mandat.  

Vid val av förbundsstyrelse ska medlemskårens sammansättning beaktas. 

Val hålls slutet om fler kandidater nominerats än vad som ska väljas. Vid lika röstetal skiljer 
lotten.  

15.6 Extra kongress 
Om det finns särskilda skäl kan förbundsstyrelsen sammankalla till extra kongress. Extra 
kongress ska även hållas då de förtroendevalda eller de auktoriserade revisorerna eller en 
tredjedel av förbundets lokalföreningar och riksföreningar som totalt sett representerar en 
tredjedel av förbundets medlemmar så begär.  

Extra kongress får enbart behandla de frågor som angivits i kallelsen. 

§ 16  Förbundsråd 
Förbundsrådet sammankallas en gång om året, utom år då ordinarie kongress eller 
extrakongress sammankallas. Förbundsstyrelsen kan om det finns särskilda skäl sammankalla 
förbundsrådet även dessa år. Därutöver ska förbundsrådet sammankallas när minst två 
tredjedelar av förbundsrådsombuden begär det. 

Förbundsrådet består av halva kongressen. Valkretsarna företräds av halva antalet 
kongressombud avrundat uppåt till heltal. Kongressombud som har ordinarie plats i 
förbundsrådet är tillika förbundsrådsombud. Förbundsrådsombud och 
förbundsrådssuppleanter utses i den ordning valresultatet till kongressen visar.  

Förbundsrådet har till uppgift att: 

• vara rådgivande till förbundsstyrelsen  
• vid behov förrätta fyllnadsval till kongressvalda organ 

§ 17  Förbundsstyrelse 

17.1 Förbundsstyrelsens sammansättning 
Förbundsstyrelsen består av förbundsordförande, 1:e vice förbundsordförande, 2:e vice 
förbundsordförande samt ytterligare tolv ledamöter.  

Förbundets anställda utser en ordinarie representant samt en suppleant till förbundsstyrelsen 
med yttrande- och förslagsrätt. Personalrepresentanten äger inte rätt att delta i 
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förbundsstyrelsens behandling av frågor som rör förhållandet mellan arbetsgivare och 
arbetstagare gällande förhandlingar mellan parter.  

17.2 Förbundsstyrelsens uppgifter 
Förbundsstyrelsen ska: 

• bereda frågor och förslag som ska behandlas av kongressen 
• låta verkställa kongressens beslut samt leda förbundets verksamhet i överensstämmelse 

med dessa stadgar och av kongressen och förbundsrådet fattade beslut 
• ha beslutanderätt om centrala avtal och konfliktåtgärder  
• fatta beslut om förbundsstyrelsens delegation och arbetsordning 
• ansvara för förbundets egendom och förvaltning 
• besluta om firmateckning för förbundet 
• utse auktoriserad revisor och auktoriserad revisorssuppleant 
• årligen utarbeta en verksamhetsberättelse och överlämna denna till revisorerna  
• tillse att årsredovisning för föregående kalenderår överlämnas till auktoriserade och 

förtroendevalda revisorer  
• inrätta riksföreningar 
• upprätthålla kontakt med föreningar samt lämna råd och anvisningar i deras arbete 
• tillsätta kanslichef och därmed inneha det övergripande arbetsgivaransvaret i förbundet 

17.3 Förbundsstyrelsens sammanträden 
Förbundsstyrelsen sammanträder efter kallelse av förbundsordförande eller om hälften av 
styrelsens ledamöter så begär. 

17.4 Presidiet 
Presidiet består av förbundsordförande, 1:e vice förbundsordförande, 2:e vice 
förbundsordförande. 

§ 18  Revisorer 
De auktoriserade och förtroendevalda revisorerna har till uppgift att kontinuerligt granska 
förbundets ekonomi och verksamhet i relation till kongressbeslut och stadgar.   

De förtroendevalda revisorerna kan årligen granska ett urval av lokalföreningarnas och 
riksföreningarnas verksamhet. Förtroendevalda revisorer får ej närvara när granskning av den 
förtroendevalda revisorns egen lokalförening eller riksförening genomförs. 

Revisorerna ska lämna revisionsberättelse avseende sin granskning av förbundsstyrelsens 
förvaltning och räkenskaper för föregående räkenskapsår. Vid revision ska kontrolleras att 
fattade beslut inte strider mot stadgar eller kongressbeslut.  

Revisorerna ska till förbundsstyrelsen och kongressen ge en samlad bedömning av 
verksamheten och förbereda kongressens behandling av frågan om ansvarsfrihet för 
förbundsstyrelsen.   

§ 19  Valberedning 
Valberedningen ska förbereda val av kongressvalda uppdrag, utom val av valberedning, inför 
kongressen. 

Valberedningen har till uppgift att inför kongressen föreslå arvodesnivåer för alla 
kongressbeslutade uppdrag.  

Valberedningen ska informeras om sådana ersättningar, exempelvis pensionsavsättningar, som 
förbundsstyrelsen beslutat om som berör personer på kongressvalda poster.  
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D. Formalia 

§ 20  Beslut 
Vid beslut inom förbundets beslutande organ gäller att fullmaktsröstning är förbjuden.  

Varje närvarande ledamot och tjänstgörande suppleant har en röst i alla ärenden i beslutande 
organ.  

Årsmöten, medlemsmöten, valkretsmöten är beslutsmässiga då mötet är stadgeenligt utlyst. 
Övriga beslutande organ inom förbundet är beslutmässigt då minst halva antalet röstberättigade 
är närvarande. 

Beslut fattas med enkel majoritet där ej annat är stadgat. 

Omröstning sker öppet. Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst.  

Vid slutet personval ska röstande alltid rösta på exakt antal namn som valet avser. Val hålls 
slutet om fler kandidater nominerats än vad som ska väljas och någon så begär. Vid lika röstetal 
skiljer lotten. 

Vid val till förtroendeuppdrag där endast en person ska väljas och där fler än två kandidater 
finns och ingen får mer än 50 procent av rösterna, ska ett andra val hållas mellan de två 
kandidater som fått flest röster vid första valet.  

Den styrelse som valts för kommande period får inte delta vid val till revisorer. 

Ärende, som inte tagits med i kongressens föredragningslista får ändå, om det inte avser 
stadgeändring, upptas till behandling om kongressen med minst tre fjärdedelars majoritet 
beslutar det. Sådant ärende ska väckas vid dagordningens fastställande.  

§ 21  Närvarorätt 
Valberedningens ledamöter har närvaro- förslags- och yttranderätt vid möte med behandling av 
ärenden som valberedningen haft uppdrag att bereda. 

Revisorer har närvaro- förslags- och yttranderätt vid möte med behandling av ekonomi och 
verksamhet som revisorerna haft uppdrag att bereda.  

Ledamot av styrelse har närvaro-, förslags- och yttranderätt vid möten som beslutar om 
ansvarsfrihet för berörd styrelse 

Förbundsstyrelsen har närvaro-, förslags- och yttranderätt på möten inom förbundet som 
förbundsstyrelsen kallat till. 

Förbundsstyrelsen kan besluta om närvaro- och yttranderätt vid möten inom förbundet för olika 
personer.  

§ 22  Protokoll 
Protokoll ska föras vid sammanträden inom beslutande organ i förbundet och förvaras så de 
finns tillgängliga inom förbundet vid efterfrågan. 

§ 23  Ekonomi och verksamhet 
Inom förbundets organ sammanfaller räkenskapsår och verksamhetsår med kalenderåret. Alla 
förbundets föreningar och organ är en del av den juridiska personen Sveriges Skolledare. 
Förbundet har sitt säte i Stockholm. 
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§ 24  Valbarhet 
En yrkesverksam medlem ska kunna bli vald till alla nivåer i organisationen. Alla 
förtroendevalda bör vara verksamma i sitt yrke.  

Pensionärsmedlemmar är valbara till och kan inneha förtroendeuppdrag på lokal- och 
riksföreningsnivå som revisor och valberedning. I undantagsfall kan pensionärsmedlemmar 
vara valbara till andra förtroendeuppdrag på lokal- och riksföreningsnivå men inte fungera som 
facklig förtroendeman gentemot arbetsgivaren. 

I det fall valt kongressombud eller suppleant byter valkrets eller medlemsform upphör 
förtroendeuppdrag som kongressombud/suppleant.  

Uppdrag som valberedning går inte att kombinera med uppdrag som valberedningen har i 
uppdrag att bereda. 

Förbundsstyrelseledamot kan inte kombinera uppdrag med andra kongressvalda uppdrag eller 
uppdrag som kongressombud. 

§ 25  Etik förtroendevalda 
Förtroendevalda följer den etik och de riktlinjer för förtroendevalda som fastslås av 
förbundsstyrelsen. 

Förtroendevald som offentligt ger uttryck för att inte följa ovanstående kan av förbundsstyrelsen 
entledigas från förtroendeuppdrag. Ett sådant beslut kräver att minst två tredjedelar av hela 
antalet styrelseledamöter är eniga om beslutet. Innan frågan om entledigande avgörs, ska den 
förtroendevalde och dennes lokalförening beredas tillfälle att yttra sig.  

§ 26  Konfliktmedel 
Förbundet ska tillse att det finns konfliktmedel för finansiering av konfliktåtgärder vid en 
arbetsmarknadskonflikt. Förbundsstyrelsen fattar beslut om konfliktmedlens användning. 

§ 27  Stadgetvist 
Förbundsstyrelsen tolkar förbundets stadgar. Tvister om tolkning eller tillämpning av dessa 
stadgar, liksom tvister mellan förbundet och något av dess organ, kan av part överklagas till 
kongressen.  

§ 28  Stadgeändring 
Beslut om ändring av dessa stadgar kan endast fattas av kongress. Förslag om stadgeändring får 
inte antas om frågan inte varit angiven i kallelsen.  

För stadgeändring krävs minst två tredjedelars majoritet bland närvarande röstberättigade.  

För ändring av paragraf om stadgeändring samt paragraf om förbundets upplösning och 
samgående krävs  

• två på varandra följande kongresser, med minst sex månader emellan  
• två tredjedelars majoritet bland närvarande röstberättigade vid båda kongresserna. 

§ 29  Upplösning och samgående 
Beslut rörande samgående eller bildande av en ny gemensam organisation tillsammans med ett 
eller flera andra fackförbund kan ske enligt två olika alternativ:  

• genom beslut vid en kongress med minst två tredjedelars majoritet bland närvarande 
röstberättigade, eller 
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• genom beslut med enkel majoritet bland närvarande röstberättigade vid två på varandra 
följande kongresser, med minst sex månader emellan.  

Beslut rörande förbundets upplösning kan fattas om förbundet helt ska upphöra att existera. 
Beslutet fattas genom:  

• två på varandra följande kongresser, med minst sex månader emellan  
• två tredjedelars majoritet bland närvarande röstberättigade vid båda kongresserna.  

Vid beslut om upplösning ska beslut samtidigt fattas om disposition av förbundets tillgångar.  
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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.  



 

 
61 [73] 

 

Proposition Ekonomi för Sveriges Lärare 

Inledning 
Sveriges Lärare och Sveriges Skolledare samt Facken inom utbildning utgör tillsammans den 
gemensamma organiseringen för Sveriges alla lärare och skolledare. De två förbunden kommer 
tillsammans att omfatta cirka 330 000 medlemmar. Detta faktum ger ökade möjligheter till att 
maximera det fackliga arbetet, medlemsnyttan och utfallet för medlemmarna - inte minst ur ett 
ekonomiskt perspektiv.    

Detta gäller allt från tidningar och IT-system till lokal facklig verksamhet. Det är rationellt ur ett 
såväl ekonomiskt som administrativt perspektiv att Sveriges Lärare och Sveriges Skolledare 
samarbetar inom områden i sakfrågor av gemensam karaktär där det ger ett mervärde för 
förbundens medlemmar. Kollektiva nyttigheter som förbunden gemensamt kommer överens om 
kommer vara mer kostnadseffektiva om de upphandlas och hanteras inom ramen för Facken 
inom utbildning. Facken inom utbildning finansieras av de två förbunden utifrån 
fördelningsnycklar som baseras på antal yrkesverksamma medlemmar.   

En totalt sett större medlemskår öppnar också upp för ännu fler, mer relevanta och förmånliga 
medlemserbjudanden.     

Anslutningsgraden till fackliga organisationer minskar generellt och det gäller även för lärare 
och skolledare. Genom den nya organiseringen kommer fokus till stor del kunna flytta från 
konkurrens om medlemmar till att öka anslutningsgraden till organisationerna och minska 
andelen oorganiserade. Det gör att resurser som idag används för rekrytering av medlemmar 
kommer kunna användas mer effektivt och långsiktigt. Den viktigaste faktorn för att kunna 
bedriva bra facklig verksamhet är engagerade medlemmar samt kunniga och välutbildade 
förtroendevalda. I den nya organiseringen ska det därför säkerställas att resurser fördelas till 
lokal verksamhet.    

Ett fackförbunds verksamhet finansieras av dess medlemsavgifter. Intäkterna ska användas för 
att finansiera den verksamhet som kongressen beslutar om och det ska göras med aktsamhet 
och ansvarsfullhet gentemot medlemmarna.   

Genom hållbara ekonomiska principer, effektivt nyttjande av förbundets ekonomiska resurser, 
attraktiva och värdesäkrade medlemsavgifter, säkerställd fördelning av resurser till såväl lokal, 
regional som nationell verksamhet samt fler, bättre och billigare medlemserbjudanden ska 
Sveriges Lärare och Sveriges Skolledare stå väl rustade ekonomiskt inför framtiden.   

Ekonomiska principer för Sveriges Lärare  
All verksamhet som bedrivs inom ramen för Sveriges Lärare ska finansieras av medlemsavgifter 
utifrån en ekonomi i balans. Avkastning från investeringar ska i första hand säkra storleken på 
konfliktfonden som utgör ett viktigt medel gentemot avtalsparter.    

Den ekonomiska grundstrukturen måste vara rationell och kostnadseffektiv. Det är centralt och 
nödvändigt att hushålla med de avgifter som medlemmarna betalar in. Verksamheten bör även 
bedrivas på ett utifrån medlemmarnas perspektiv, etiskt och professionellt sätt. Organisationen 
ska i alla lägen välkomna granskning.  

Konfliktfonden placeras hållbart, etiskt och ansvarsfullt och bygger på ett antal internationella 
riktlinjer avseende relevanta miljömässiga, sociala och etiska aspekter. Dock ska inga medel i 
konfliktfonden placeras i företag inom utbildningssektorn. Sveriges Lärare investerar i bolag 
som följer:   

• FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna och de angränsande FN-konventionerna   
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• FN:s Global Compact   
• ILO:s åtta kärnkonventioner   
• OECD:s riktlinjer för multinationella företag   

Syftet med att Sveriges Lärare förvaltar kapital är att säkerställa tillräckliga medel vid konflikt 
på arbetsmarknaden via konfliktfonden, att kunna genomföra utvecklingsinsatser samt att 
säkerställa ett års drift av verksamheten utan medlemsintäkter. Konfliktfondens storlek ska ge 
möjlighet att kunna ta ut alla yrkesverksamma medlemmar i kommunal sektor under 14 dagar i 
konflikt.  

Förbundsstyrelsen ska fastställa en placeringspolicy för varje kongressperiod som beskriver på 
vilket sätt förbundens kapital kan och bör placeras med hänsyn till etiska aspekter, avkastning, 
hållbarhet och risk.    

Medlemsavgift för Sveriges Lärare  
Förslaget är att avgiften för Sveriges Lärare fastställs för år 2023 och fram till kongressen 2024 
enligt följande:  

• Yrkesverksam medlem 280 kronor per månad   
• Studerandemedlem 0 kronor, avgiftsbefriade under hela studietiden   
• Pensionärsmedlem 65 kronor per månad   
• Doktorander 65 kronor per månad   

Förbundsstyrelsen kan besluta om reducerade avgifter för vissa grupper.    

Ett framtida avgiftssystem för Sveriges Lärare måste säkerställa att förbundet, över tid, kan 
bedriva en kvalitativt och professionell verksamhet. Därför är det centralt att ett framtida 
avgiftssystem säkerställer att medlemsintäkterna värdesäkras och följer kostnadsutvecklingen i 
samhället. Förbundsstyrelsen får i uppdrag att till kongressen 2024 lägga fram förslag på nytt 
avgiftssystem för Sveriges Lärare.  

Verksamheten som bedrivs inom ramen för Sveriges Lärare ska finansieras av medlemsavgifter 
och utgå ifrån principen om en ekonomi i balans. Förslaget på medlemsavgift innebär en 
minskning av intäkter jämfört med de intäkter nuvarande förbund har vilket får som 
konsekvens att Sveriges Lärare kommer att gå med underskott de första åren. Detta underskott 
ska finansieras genom uttag ur eget kapital med målsättningen att efter tre år nå en ekonomi i 
balans.   

Förbundsstyrelsen får i uppdrag att till kongressen 2024 presentera en budget och 
handlingsplan som visar på en ekonomi i balans för Sveriges Lärare senast år 2026.   

Förtroendemannaorganisation lokalt för Sveriges Lärare  
Det är centralt att facklig verksamhet byggs utifrån medlemmarna och deras vardag. Den lokala 
nivån i Sveriges Lärare ska ha förutsättningar att bedriva verksamhet och ha nära kontakt med 
medlemmar och ombud. För att kunna ta tillvara medlemmarnas engagemang och samhörighet 
krävs att det finns ekonomiskt utrymme för lokal verksamhet.   

Det fackliga arbete som utförs lokalt bygger huvudsakligen på ett starkt ideellt intresse och 
engagemang. Det finns trots det delar som behöver ersättas ekonomiskt i form av ersättning för 
förlorad arbetsförtjänst och i vissa fall arvoderingar. Delar som ersätts ekonomiskt av 
medlemsavgifterna bör vara begränsade så att proportionerna mellan ersättningar och 
kostnader för medlemsnära aktiviteter är rimliga och tål granskning.   

Målet för Sveriges Lärare är att andelen som avsätts som budgetutrymme till förtroendevalda på 
lokal nivå inte ska vara lägre än motsvarande anslagsnivå som finns idag inom Lärarförbundet 
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och Lärarnas Riksförbund. Den lokala förtroendemannanivån är fullt ut autonom i meningen att 
varje styrelse ansvarar för och planerar verksamheten efter sin budget och bedriver verksamhet 
utifrån den lokala organisationens behov. Principer och modeller för hur detta budgetutrymme 
fördelas kommer för 2023 och 2024 beslutas av förbundsstyrelsen utifrån inriktningen i denna 
proposition.   

Förbundsstyrelsen får i uppdrag att till kongressen 2024 återkomma med principer och 
modeller för fördelning av budgetutrymme för Sveriges Lärare. Förbundet kommer att avlasta 
och hjälpa den lokala förtroendemannaorganisationen med administration och ekonomisk 
förvaltning så att ombud inom förbundet kan lägga fokus på den fackliga och medlemsnära 
verksamheten. Vill den lokala förtroendemannaorganisationen själv hantera den praktiska 
ekonomihanteringen kommer detta att möjliggöras inom ramen för de centralt administrativa 
processerna. 

Vad går medlemsavgiften till?   

Budgetutrymme och anslag till förtroendevalda på lokal nivå   
Den viktigaste faktorn för att kunna bedriva bra facklig verksamhet är engagerade medlemmar 
och kunniga och välutbildade ombud. Den enskilt största ekonomiska resursen för det lokala 
fackliga arbetet är den fackliga tid som arbetsgivarna betalar för. 

Sveriges Lärare måste skapa budgetutrymme för egen verksamhet på lokal nivå så att ombud 
kan genomföra sina uppdrag gentemot medlemmarna i förbundet. 

Den nationella demokratiska organisationen  
Den demokratiska strukturen är grunden för förbundets verksamhet, från arbetsplats till 
kongress. Här ingår exempelvis kostnader för kongress, förbundsråd, nationella 
skolformsföreningar, förbundsstyrelse och avtalsdelegationer.  

Avgifter till andra organisationer  
Här ingår avgifter till exempelvis Saco, OFR, PTK, TAM-arkiv. 

Verksamhetskostnader för nationell och lokal verksamhet   
Här ingår kanslikostnader, lokalkostnader, professions- och villkorsverksamhet, facklig 
utbildning, medlemsservice, kommunikation nationellt och lokalt samt kostnader för att 
utveckla och underhålla olika system som syftar till bättre medlemsservice. 

Internationell verksamhet    
Här ingår förbundets internationella fackliga bistånd och internationellt fackligt samarbete på 
global, europeisk och nordisk nivå via exempelvis NLS, Education International, ETUCE samt 
stipendier för fackliga studier utomlands och internationell information. Utgångspunkten för 
budgetutrymmet för den internationella verksamheten är att det ska ligga på samma nivå som 
inom dagens förbund.  

Tidningsverksamhet   
I medlemskapet kommer det ingå en medlemstidning. Förbundet kommer också att erbjuda 
medlemmarna prenumeration på tryckta och digitala publikationer. Förbundets tidningar 
produceras med journalistisk frihet och ansvarig utgivare. Annonsintäkter är en viktig 
intäktskälla till förbundet och är en del av förbundets tidningsverksamhet.   
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Övergångsperiod    
Den 1 januari 2023 bildas Sveriges Lärare och därmed övertas verksamhet som bedrivs inom 
Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund av det nya förbundet. Det kommer att finnas 
övergångsregler för förtroendevalda och förpliktelser som Lärarförbundet och Lärarnas 
Riksförbund har idag som övertas av Sveriges Lärare, exempelvis anställd personal, avtal med 
leverantörer och medlemskap i andra organisationer.  

En gemensam organisering tillsammans med Sveriges Skolledare och Facken inom utbildning 
ger förutom ökad styrka och inflytande förutsättningar att erbjuda våra medlemmar en ökad 
medlemsnytta till en lägre kostnad än idag. Sveriges Lärare kommer under en övergångsperiod 
att ställa om sin verksamhet och göra de förändringar som behövs för att på bästa sätt ta tillvara 
medlemmarnas ekonomiska resurser.   

Under en övergångsperiod på tre år kommer inte intäkterna från medlemsavgifterna att täcka 
kostnaderna för den löpande verksamheten. Övergångskostnaden innefattar bland annat 
personal, samlokalisering nationellt och regionalt, övergångsregler för förtroendevalda och IT-
system. Kostnaderna kommer att finansieras genom uttag ur eget kapital och målsättningen är 
att efter tre år från bildandet av Sveriges Lärare nå en ekonomi i balans.   
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Proposition Ekonomi för Sveriges Skolledare 

Inledning 
Sveriges Lärare och Sveriges Skolledare samt Facken inom utbildning utgör tillsammans den 
gemensamma organiseringen för Sveriges alla lärare och skolledare. De två förbunden kommer 
tillsammans att omfatta cirka 330 000 medlemmar. Detta faktum ger ökade möjligheter till att 
maximera det fackliga arbetet, medlemsnyttan och utfallet för medlemmarna - inte minst ur ett 
ekonomiskt perspektiv.    

Detta gäller allt från tidningar och IT-system till lokal facklig verksamhet. Det är rationellt ur ett 
såväl ekonomiskt som administrativt perspektiv att Sveriges Lärare och Sveriges Skolledare 
samarbetar inom områden i sakfrågor av gemensam karaktär där det ger ett mervärde för 
förbundens medlemmar. Kollektiva nyttigheter som förbunden gemensamt kommer överens om 
kommer vara mer kostnadseffektiva om de upphandlas och hanteras inom ramen för den 
Facken inom utbildning. Facken inom utbildning finansieras av de två förbunden utifrån 
fördelningsnycklar som baseras på antal yrkesverksamma medlemmar.   

En totalt sett större medlemskår öppnar också upp för ännu fler, mer relevanta och förmånliga 
medlemserbjudanden. 

Anslutningsgraden till fackliga organisationer minskar generellt och det gäller även för lärare 
och skolledare. Genom den nya organiseringen kommer fokus till stor del kunna flytta från 
konkurrens om medlemmar till att öka anslutningsgraden till organisationerna och minska 
andelen oorganiserade. Det gör att resurser som idag används för rekrytering av medlemmar 
kommer kunna användas mer effektivt och långsiktigt. Den viktigaste faktorn för att kunna 
bedriva bra facklig verksamhet är engagerade medlemmar samt kunniga och välutbildade 
förtroendevalda. I den nya organiseringen ska det därför säkerställas att resurser fördelas till 
lokal verksamhet.    

Ett fackförbunds verksamhet finansieras av dess medlemsavgifter. Intäkterna ska användas för 
att finansiera den verksamhet som kongressen beslutar om och det ska göras med aktsamhet 
och ansvarsfullhet gentemot medlemmarna.   

Genom hållbara ekonomiska principer, effektivt nyttjande av förbundets ekonomiska resurser, 
attraktiva och värdesäkrade medlemsavgifter, säkerställd fördelning av resurser till såväl lokal, 
regional som nationell verksamhet samt fler, bättre och billigare medlemserbjudanden ska 
Sveriges Lärare och Sveriges Skolledare stå väl rustade ekonomiskt inför framtiden.   

Ekonomiska principer för Sveriges Skolledare 
All verksamhet som bedrivs inom ramen för Sveriges Skolledare ska finansieras av 
medlemsavgifter utifrån en ekonomi i balans. Avkastning från investeringar ska i första hand 
säkra storleken på konfliktfonden som utgör ett viktigt medel gentemot avtalsparter. 

Den ekonomiska grundstrukturen måste vara rationell och kostnadseffektiv. Det är centralt och 
nödvändigt att hushålla med de avgifter som medlemmarna betalar in. Verksamheten bör även 
bedrivas på ett utifrån medlemmarnas perspektiv, etiskt och professionellt sätt. Organisationen 
ska i alla lägen välkomna granskning.  

Konfliktfonden placeras hållbart, etiskt och ansvarsfullt och bygger på ett antal internationella 
riktlinjer avseende relevanta miljömässiga, sociala och etiska aspekter. Sveriges Skolledare 
investerar i bolag som följer:   

• FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna och de angränsande FN-konventionerna   
• FN:s Global Compact   
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• ILO:s åtta kärnkonventioner   
• OECD:s riktlinjer för multinationella företag   

Syftet med att Sveriges Skolledare förvaltar kapital är att säkerställa tillräckliga medel vid 
konflikt på arbetsmarknaden via konfliktfonden, att kunna genomföra utvecklingsinsatser samt 
att säkerställa ett års drift av verksamheten utan medlemsintäkter. Konfliktfondens storlek ska 
ge möjlighet att kunna ta ut alla yrkesverksamma medlemmar i kommunal sektor under 14 
dagar i konflikt.  

Förbundsstyrelsen ska fastställa en placeringspolicy för varje kongressperiod som beskriver på 
vilket sätt förbundens kapital kan och bör placeras med hänsyn till etiska aspekter, avkastning, 
hållbarhet och risk. 

Medlemsavgift för Sveriges Skolledare 
Förslaget är att avgiften för Sveriges Skolledare fastställs för år 2023 och fram till kongressen 
2024 enligt följande:   

• Yrkesverksam medlem 290 kronor per månad   
• Pensionärsmedlem 65 kronor per månad   
• Doktorander 65 kronor per månad  

Förbundsstyrelsen kan besluta om reducerade avgifter för vissa grupper. 

Ett framtida avgiftssystem för Sveriges Skolledare måste säkerställa att förbundet, över tid, kan 
bedriva en kvalitativt och professionell verksamhet. Därför är det centralt att ett framtida 
avgiftssystem säkerställer att medlemsintäkterna värdesäkras och följer kostnadsutvecklingen i 
samhället. Förbundsstyrelsen får i uppdrag att till kongressen 2024 lägga fram förslag på nytt 
avgiftssystem för Sveriges Skolledare.  

Verksamheten som bedrivs inom ramen för Sveriges Skolledare ska finansieras av 
medlemsavgifter och utgå ifrån principen om en ekonomi i balans. Förslaget på medlemsavgift 
innebär en minskning av intäkter jämfört med de intäkter nuvarande förbund har vilket får som 
konsekvens att Sveriges Skolledare kommer att gå med underskott de första åren. Detta 
underskott ska finansieras genom uttag ur eget kapital med målsättningen att efter tre år nå en 
ekonomi i balans.   

Förbundsstyrelsen får i uppdrag att till kongressen 2024 presentera en budget och 
handlingsplan som visar på en ekonomi i balans för Sveriges Skolledare senast år 2026.    

Förtroendemannaorganisation lokalt för Sveriges Skolledare  
Det är centralt att facklig verksamhet byggs utifrån medlemmarna och deras vardag. Den lokala 
nivån i Sveriges Skolledare ska ha förutsättningar att bedriva verksamhet och ha nära kontakt 
med medlemmar och ombud. För att kunna ta tillvara medlemmarnas engagemang och 
samhörighet krävs att det finns ekonomiskt utrymme för lokal verksamhet.   

Det fackliga arbete som utförs lokalt bygger huvudsakligen på ett starkt ideellt intresse och 
engagemang. Det finns trots det delar som behöver ersättas ekonomiskt i form av ersättning för 
förlorad arbetsförtjänst och i vissa fall arvoderingar. Delar som ersätts ekonomiskt av 
medlemsavgifterna bör vara begränsade så att proportionerna mellan ersättningar och 
kostnader för medlemsnära aktiviteter är rimliga och tål granskning.   

Målet för Sveriges Skolledare är att andelen som avsätts som budgetutrymme till 
förtroendevalda på lokal nivå inte ska vara lägre än motsvarande anslagsnivå som finns idag 
inom Lärarförbundet och Sveriges Skolledarförbund. Principer och modeller för hur detta 



 

 
67 [73] 

 

budgetutrymme fördelas kommer för 2023 och 2024 beslutas av förbundsstyrelsen utifrån 
inriktningen i denna proposition.   

Förbundsstyrelsen får i uppdrag att till kongressen 2024 återkomma med principer och 
modeller för fördelning av budgetutrymme för Sveriges Skolledare.    

Förbundet kommer att avlasta och hjälpa den lokala förtroendemannaorganisationen med 
administration och ekonomisk förvaltning så att ombud inom förbundet kan lägga fullt fokus på 
den fackliga och medlemsnära verksamheten.   

Vad går medlemsavgiften till?  

Budgetutrymme och anslag till förtroendevalda på lokal nivå   
Den viktigaste faktorn för att kunna bedriva bra facklig verksamhet är engagerade medlemmar 
och kunniga och välutbildade ombud. Den enskilt största ekonomiska resursen för det lokala 
fackliga arbetet är den fackliga tid som arbetsgivarna betalar för.   

Sveriges Skolledare måste skapa budgetutrymme för egen verksamhet på lokal nivå så att 
ombud kan genomföra sina uppdrag gentemot medlemmarna i förbundet.   

Den nationella demokratiska organisationen  
Den demokratiska strukturen är grunden för förbundets verksamhet, från arbetsplats till 
kongress. Här ingår exempelvis kostnader för kongress, förbundsråd och förbundsstyrelse.   

Avgifter till andra organisationer   
Här ingår avgifter till exempelvis Saco, OFR och/eller AkademikerAlliansen, Saco-P, PTK, TAM-
arkiv. 

Verksamhetskostnader för nationell och lokal verksamhet   
Här ingår kanslikostnader, lokalkostnader, professions- och villkorsverksamhet, facklig 
utbildning, medlemsservice, kommunikation nationellt och lokalt samt kostnader för att 
utveckla och underhålla olika system som syftar till bättre medlemsservice. 

Internationell verksamhet  
Här ingår förbundets internationella fackliga bistånd och internationellt fackligt samarbete på 
global, europeisk och nordisk nivå via exempelvis NLS, Education International, ETUCE, NFS, 
ESHA samt internationell information. Utgångspunkten för budgetutrymmet för den 
internationella verksamheten är att det ska ligga på samma nivå som inom dagens förbund.  

Tidningsverksamhet   
I medlemskapet kommer det ingå en medlemstidning. Förbundet kommer också att erbjuda 
medlemmarna prenumeration på tryckta och digitala publikationer. Förbundets tidningar 
produceras med journalistisk frihet och ansvarig utgivare. Annonsintäkter är en viktig 
intäktskälla till förbundet och är en del av förbundets tidningsverksamhet.   

Övergångsperiod    
Den 1 januari 2023 bildas Sveriges Skolledare och därmed övertas verksamhet som bedrivs 
inom Lärarförbundet och Sveriges Skolledarförbund av det nya förbundet. Det kommer att 
finnas övergångsregler för förtroendevalda och förpliktelser som Lärarförbundet och Sveriges 
Skolledarförbund har idag som övertas av Sveriges Skolledare, exempelvis anställd personal, 
avtal med leverantörer och medlemskap i andra organisationer.  
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En gemensam organisering tillsammans med Sveriges Lärare och Facken inom utbildning ger 
förutom ökad styrka och inflytande förutsättningar att erbjuda våra medlemmar en ökad 
medlemsnytta till en lägre kostnad än idag. Sveriges Skolledare kommer under en 
övergångsperiod att ställa om sin verksamhet och göra de förändringar som behövs för att på 
bästa sätt ta tillvara medlemmarnas ekonomiska resurser.   

Under en övergångsperiod på tre år kommer inte intäkterna från medlemsavgifterna att täcka 
kostnaderna för den löpande verksamheten. Övergångskostnaden innefattar bland annat 
personal, samlokalisering, övergångsregler för förtroendevalda och IT-system. Kostnaderna 
kommer att finansieras genom uttag ur eget kapital och målsättningen är att efter tre år från 
bildandet av Sveriges Skolledare nå en ekonomi i balans.   
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Proposition Politik 
I denna politiska proposition beskrivs det förbundsgemensamma politiska fundament som 
förenar lärare och skolledare inom den gemensamma organiseringen samt de delar som berör 
lärare och skolledare var för sig. Respektive förbund har att ta ställning till de delar som är 
relevant för det enskilda förbundet. Vidareutveckling och fördjupning utifrån fundamentet sker 
av de nya organisationerna.  

Politik för Facken inom utbildning 
Såväl ur historiskt som internationellt perspektiv är det svenska skolväsendet något vi ska vara 
stolta över. Den väl utbyggda förskolan, den gemensamma grundskolan, gymnasieskolan och 
vuxenutbildningen har bidragit till ökad politisk jämlikhet och stärkta livschanser. Den högre 
utbildningen har också gett och ger människor nya möjligheter. Längre utbildning har för 
många bidragit till högre sysselsättningsgrad och bättre levnadsstandard. 

Samtidigt är det tydligt att det svenska skolväsendet har en lång rad problem. Trots 
målsättningen att skolan så långt som möjligt ska väga upp skillnader mellan olika elevers 
förutsättningar ökar istället kunskapsskillnaderna mellan olika elevgrupper. Lärares och 
skolledares inflytande behöver därför stärkas och staten behöver ta ett övergripande ansvar för 
utvecklingen.  

Lärares och skolledares fackliga organisationer har över tid varit och är centrala aktörer i hur 
skolan utvecklats. Trots detta hotas likvärdigheten och därför behövs en starkare röst för landets 
lärare och skolledare. De professionellas samlade åsikter, byggda på kunskap och erfarenhet, 
måste få större utrymme och inte tillåtas att definieras av andra. I en likvärdig och 
kompensatorisk skola är det de professionellas bedömningar som ligger till grund för de 
avgörande besluten i verksamheten.  

Sveriges lärare och Sveriges skolledare bygger Sverige som 
kunskapsnation 
Vi lärare och skolledare har ett av de viktigaste samhällsuppdragen av alla: Vi ska tillsammans 
ge våra barn och elever en likvärdig och kompensatorisk utbildning av hög kvalitet. För att vi ska 
lyckas med vårt uppdrag måste vi ges rätt förutsättningar. Fler måste vilja bli och förbli lärare 
och skolledare. De senaste årens nedskärningar, ökande arbetsbörda för lärare och skolledare 
och den gigantiska lärarbristen har visat att kommunerna inte klarar sitt ansvar över skolan. 
Decentralisering och avregleringar av både lärarnas arbetsvillkor och skolmarknaden har inte 
tjänat Sverige som kunskapsnation. Resurserna för verksamheten måste därför stå i förhållande 
till de mål och de förutsättningar verksamheten har. Förskola, skola, fritidshem, kulturskola,  
vuxenutbildning och högre utbildning måste vara arbetsplatser där rätt förutsättningar finns för 
alla yrkeskategorier att kunna utföra ett arbete med hög kvalitet. Det ska vara balans mellan det 
professionella uppdraget som det uttrycks i läroplaner och skollag och förutsättningarna för att 
möta kraven. 

Därför krävs att: 

• ett yrkesliv som lärare eller skolledare lönar sig ur ett livslöneperspektiv. Lärares och 
skolledares reallöneutveckling måste därför fortsätta under hela yrkeslivet och lönen 
måste spegla det ansvar och den komplexitet som uppdraget innebär. 

• arbetsbelastningen för skolledare och lärare minskar genom bland annat minimerade 
dokumentationskrav, stöd från relevanta yrkesgrupper, en tillgänglig och välfungerande 
elevhälsa som jobbar främjande och förebyggande samt en välfungerande studie- och 
yrkesvägledning. 

• lagar och kollektivavtal måste säkra förutsättningar för balans mellan arbetsuppgifter och 
arbetstid. Lärares och skolledares kärnuppdrag runt undervisningen måste värnas. 
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• lärares och skolledares yrkesetik värnas, vårdas och sprids. 
• arbetsgivarna säkerställer ett systematiskt arbetsmiljöarbete för såväl lärare som 

skolledare. 
• lärares och skolledares autonoma inflytande över verksamhetens behov stärks och 

säkras,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
det professionella friutrymmet att utföra det nationella uppdraget respekteras och att 
inflytandet över verksamhetsnära frågor ökar. 

• staten tar över huvudansvaret för finansiering, resursfördelning och likvärdighet i hela 
skolväsendet samt säkrar öppenhet och insyn. Staten måste också öka sin styrning av 
skolväsendet genom att bland annat regionalisera skolmyndigheterna. 

• staten tar ansvar för kompetensförsörjningen av lärare så att alla barn och elever 
undervisas av legitimerade förskollärare respektive legitimerade och ämnesbehöriga 
lärare. 

• staten tar över huvudansvaret för lärares och skolledares fortbildning genom att ett 
nationellt professionsprogram för legitimerade och behöriga lärare och rektorer inrättas. 
Professionsinflytandet över kriterier och innehåll i professionsprogrammet ska vara stort.  
Ett meriteringssystem upprättas parallellt med professionsprogrammet.  

• den skolnära forskningen och samverkan mellan skolan och akademin stärks, bland annat 
genom att fler lektorat inrättas i skolväsendet. Professionsforskningen måste utvecklas och 
lärarna och skolledarna måste ges förutsättningar att sätta sig in i och verka utifrån de 
senaste vetenskapliga rönen.  

• finansieringssystemet förändras genom en lägre skolpeng som ersätter friskolor efter 
deras faktiska uppdrag och/eller att en klassbaserad finansiering ersätter dagens 
elevpengssystem.  

• skattpengar avsatta för en likvärdig och kvalitativ skola ska användas till att möta de 
behov som finns i skolan. Vinst och marknadsskola ska fasas ut och till dess detta är 
genomfört ska eventuell vinst återinvesteras i verksamheten. Aktiebolag är inte en 
långsiktigt hållbar driftsform för att driva skolverksamhet.  

• det nuvarande systemet med entreprenader inom vuxenutbildningen ska ersättas med ett 
långsiktigt hållbart system som präglas av kvalitet, kontinuitet, långsiktighet och trygga 
anställningar.  

• en nationell reglering för musik- och kulturskolan införs och varje kommun ska vara 
skyldig att erbjuda musik- och kulturskola. 

• skolvalet reformeras i syfte att bryta skolsegregation och öka likvärdigheten, att en 
skolvalsperiod införs och att kötid slopas som urvalskriterium. Etablering av 
skolverksamhet ska regleras med hänsyn till demografi och arbetsmarknadens behov, inte 
kommersiella intressen. 

• meddelarfrihet och offentlighetsprincipen omfattar alla offentligfinansierade skolformer. 

Politik för Sveriges Skolledare 
Skolledare är Sveriges viktigaste chefer som har ett unikt samhälls- och pedagogiskt 
ledaruppdrag från staten. Skolledare har ansvar för att förskolans och skolans organisation är 
funktionell och ger förutsättningar för allas utveckling och lärande. Undervisningen är kärnan i 
och utgångspunkten för den pedagogiska verksamheten och central för det pedagogiska 
ledarskapet. Såväl personal som barn, elever och studenter ska känna sig trygga på 
arbetsplatsen och eleverna och studenterna ska ha studiero. Skolledare behöver försäkra sig om 
att undervisningen håller hög och jämn kvalitet samt är likvärdig. Skolledare har dock allt för 
sällan de förutsättningar som krävs, varken gällande arbetsmiljö eller för sitt uppdrag, och långt 
ifrån en lön som speglar yrkets ansvar och komplexitet. Därför krävs att: 

• skolledarnas löner motsvarar det stora ansvar och de komplexa uppgifter de har. 
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• skolledaryrket måste vara ett attraktivt karriärval såväl lönemässigt som ansvarsmässigt 
för skickliga lärare. 

• skolledarna har makt och inflytande över de resurser och processer som har betydelse för 
kvaliteten och möjlighet att uppfylla skollagen. Det kan betyda ekonomiska resurser till 
verksamheterna, men det kan också betyda tillgång till de stödfunktioner som krävs.  

• skolledarnas förutsättningar i det pedagogiska ledarskapet förbättras.  
• antalet medarbetare bör generellt inte överstiga 20 medarbetare per skolledare.  
• skolledare har tillgång till handledning som stöd i yrkesrollen. 
• ledarskapskompetensen kan fördjupas under hela yrkeskarriären genom relevant 

fortbildning exempelvis inom ramen för professionsprogrammet för rektorer.  
• fler skolledare ska ges förutsättningar att beforska sin egen yrkespraktik för att på så sätt 

bredda den vetenskapliga basen för yrkesutövningen. 

Politik för Sveriges Lärare 
Lärares kärnuppdrag är att planera, genomföra och följa upp undervisning. För att detta ska 
fungera måste de ges tid att planera och följa upp sin undervisning. Ingen känner elevernas 
undervisningsbehov lika bra som lärarna. Hur undervisningen ska bedrivas och anpassas efter 
de behov som barn/elev/studentgruppen och det enskilda barnet, eleven eller studenten har 
måste därför styras av lärarna. Lärarkollegiet måste därför ha ett reellt inflytande över 
avgörande faktorer för undervisningen, såsom gruppstorlek och andra anpassningar i andra 
skolformer. 

Därför krävs att: 

• undervisningstiden, planeringstiden och undervisningsgruppernas storlek regleras 
nationellt. 

• elevantal och antal skolenheter för studie- och yrkesvägledare regleras nationellt.  
• lärares löner motsvarar det stora ansvar och de komplexa uppgifter de har. Att bli lärare 

måste vara ett attraktivt karriärval, i konkurrens med övriga arbetsmarknaden.  
• lärarnas lönestruktur förbättras. Lärarna har låg tilltro till befintligt lönesystem och det är 

viktigt att lönestrukturen förbättras så att individers olika löner i större utsträckning kan 
härledas till erfarenhet, formella meriter, skicklighet i yrkesutövningen och ansvar. 

• lärarkårens professionella bedömningar av barns, elevers och studenters undervisnings- 
och stödbehov ges avgörande betydelse i hur stödarbetet sker i förskola, skola och högre 
utbildning. 

• nolltolerans mot hot och våld är en självklarhet inom hela skolväsendet. 
• lärarutbildningen stärks genom mer lärarledd undervisningstid i utbildningarna, 

utveckling av den verksamhetsförlagda utbildningen och förbättrade villkor för VFU-
handledare. 

• de olika vägarna till läraryrket utanför den ordinarie lärarutbildningen måste hålla samma 
kvalitet och ställa samma krav som den ordinarie utbildningen. Det ska vara tydligt vad 
som krävs för att bli legitimerad lärare. 

• introduktionsperioden för nyblivna lärare säkras och stärks. Mentorerna måste få goda 
förutsättningar att introducera nya kollegor i lärarrollen. 

• lärare har vid behov tillgång till professionell handledning som stöd i yrkesrollen. 
• digitaliseringen av undervisningen i förskolan och skolan drivs utifrån lärares 

bedömningar om, när och hur undervisningen gynnas av digitala hjälpmedel. 
• administrativa digitala system inte medför dubbelarbete eller ökar arbetsbelastningen.  
• närundervisning ska vara huvudregeln och fjärr- och distansundervisning undantaget. 

Användningen av fjärr- och distansundervisning utgår från lärarens bedömning av 
elevernas och studenternas behov.  
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• antagningen till SFI och övrig vuxenutbildning regleras nationellt. Staten och huvudmän 
satsar mer på vuxnas lärande och vuxendidaktik.  

 



 

 

 


