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Övergripande yttrande samtliga motioner 

Nedanstående yttrande hanterar motionerna 3, 4, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 

24, 25, och 26.  

 

Lärarförbundets långsiktiga program, stadga och värderingar liksom verksamhetens 

inriktning för kongressperioden fastställs av kongressen. I frågor som rör avtal och 

prioriteringar i avtalsförhandlingar tillfaller uppdraget avtalsdelegationen för det 

kommunala området och förbundsstyrelsen i samverkan med avtalsdelegationerna för 

övriga avtalsområden. I arbetet med att påverka riksdag och regering konkretiseras 

förbundets åsikter i olika frågor av förbundsstyrelsen, inom ramen för program och 

verksamhetsinriktning, där också förbundsrådet och ordförandekonferenser involverats i 

stora vägvalsfrågor. 

 

Kartan över Lärarförbundets samlade åsikter är därmed en mosaik som utvecklats under 

många år via en rad arenor, där givetvis utgångspunkten och ramen sätts av 

kongresserna.  

 

När nu Lärarförbundets ordinarie kongress ska avhållas i november 2022, råder en 

synnerligen ovanlig situation. Förbundets kongress har bestämt att förbundet upphör vid 

årsskiftet och övergår i Sveriges Lärare, Sveriges Skolledare och Facken inom Utbildning. 

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att detta faktum ges en avgörande roll i 

beslutsprocessen. Motionstiden till kongressen inleddes 1 mars och avslutades först 29 

maj i enlighet med Lärarförbundets stadgar §10.3. Motioner lämnades därmed in före 

beslut att bilda de nya förbunden fattats.  

 

Förbundsstyrelsen ser inte att processen att forma de nya förbunden och den 

gemensamma organisationen Facken inom utbildning gagnas av att Lärarförbundet slår 

fast politik eller fatta andra betydande beslut i sista stund. Det skulle dels ge en illusion 

av att gälla långsiktigt också för de nya organisationerna, dels ge ett externt fokus på 

Lärarförbundet istället för att positionera de nya organisationerna Sveriges Lärare, 

Sveriges Skolledare och Facken inom utbildning.  

 

Med det resonemanget som grund föreslår förbundsstyrelsen att kongressen anser att 

motionerna är besvarade eller att de avslås. Förbundsstyrelsen vill dock understryka att 

det i sig inte river upp och förändrar den åsiktsmosaik som är Lärarförbundets samlade 

tidigare ställningstaganden och organisatoriska principer. Den finns med via alla 

förtroendevalda in i formandet av de nya förbundens politik inom ramen för de nya 

förbundens respektive beslutande fora.   

 

Förbundsstyrelsen vill av respekt för motionärerna och med anledning av de viktiga 

frågor de reser utveckla ett resonemang i frågorna nedan. Förbundsstyrelsen föreslår att 

motion 3 avslås samt att motionerna 4, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, och 

26 anses besvarade. 
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Lika villkor för Lärarförbundets centrala valberedning 
och Lärarnas Riksförbunds valnämnd (3)  
Motion 3 lyfter attsats att uppdrag att föreslå arvoden ska flyttas från centrala 

valberedningen till kansliet. Motionen lyfter även attsats om att ersättning under 

övergångsperioden ska vara samma för Lärarförbundets centrala valberedning och 

Lärarnas Riksförbunds valnämnd. 

 

Förbundsstyrelsen delar motionärens ansats att centrala valberedningen i 

Lärarförbundet både före och under övergångsperioden får så bra förutsättningar som 

möjligt. Att säkerställa bra förutsättningar kommer vara viktigt för att centrala 

valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Om detta är förbundsstyrelsen och 

motionären eniga. 

 

Principer för arvoden och ersättning i Lärarförbundet beslutades av kongressen 2018 och 

utgår från ett antal vägledande principer. Centrala principer är bland annat att 

engagemanget inte ska grunda sig på ekonomisk förtjänst men att individer inte ska avstå 

engagemang om det är förknippat med för stora kostnader. Att ersättning för 

merkostnader på grund av uppdraget ska täckas av förbundet och att arvoden ska vara 

enkla att förstå och administrera. Det finns även en skillnad mellan arvode, som riktas 

mot arbetande grupper och individer, och ersättningar som är just ersättning för 

omkostnader förknippat med att utföra ett uppdrag.  

 

Vid kongressen 2018 beslutades att det inte ska utgå arvode för den centrala 

valberedningen. Utgångspunkten för detta var att det inte innebar en förändring jämfört 

med tidigare hållning och att kongressen därmed följde principen att bejaka en 

försiktighet i att införa arvoden för nya grupper. Förbundsstyrelsen konstaterar vidare att 

centrala valberedningens ledamöter idag ersätts fullt ut för utgifter ledamöter har i 

samband med uppdraget och för förlorad arbetsförtjänst.  

 

Förbundsstyrelsen ser att stödet genom bland annat förbättrad administrativt stöd, 

tydligare stöd i inhämtning av underlag vore en bättre väg än arvode.  

Vidare ser inte förbundsstyrelsen att det vore lämpligt att kansliet lägger förslag om 

arvode till valberedningen eller något annat kongressvalt uppdrag. I beslutet från 2018 

tydliggörs att det är centrala valberedningen som ska bereda frågan om arvoden inför 

ordinarie kongress. Den ordningen innebär att det finns en tydlig demokratisk förankring 

i processen som skulle gå förlorad om kansliet bereder frågan och lägger förslag till 

kongressen. Kansliet ska stötta centrala valberedningen med de underlag som behövs för 

att ta fram förslag, men inte föreslå arvodesnivåer och ersättningar för kongressbeslutade 

uppdrag.  

 

Frågan rörande arvode för centrala valberedningen var även uppe på de extrakongresser 

som genomfördes våren 2022 inför beslut om att bilda Sveriges Lärare tillsammans med 

Lärarnas Riksförbund. De yrkanden som behandlade denna fråga avslogs av både utskott 

och redaktionsråd för extrakongressen. Förbundsstyrelsen ser därmed att denna fråga 

förutom utifrån beslut 2018 även diskuterats och beslutats i närtid. 
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Slutligen bör principer för arvoden och ersättning samt beslut om detta i Sveriges Lärare 

inte beslutas innan det nya förbundet bildats. En ändring av principer för arvoden och 

ersättningar i Lärarförbundet eller Lärarnas Riksförbund skulle förekomma det arbete 

som kommer behöva ske inom arvoderingsnämnden i Sveriges Lärare.  

 

Sammanfattningsvis föreslår förbundsstyrelsen att beslutet från kongressen 2018 ligger 

fast och därmed att kongressen avslår motionen i sin helhet. 

 

Milersättning (16) 

Motion 16 tar upp frågan om nivån på den statliga milersättningen och vill att förbundet 

arbetar för att den höjs.  

Ersättningen vid användandet av egen bil i tjänsten regleras i kollektivavtal som 

Lärarförbundet tecknar tillsammans med flertalet andra fackförbund inom respektive 

avtalsområde (kommunal, statlig och privat sektor). Ersättningarna i det kommunala 

bilersättningsavtalet gäller sedan 2010 och förbundsstyrelsen delar motionärens syn på 

att det avtalet bör ses över. Det faktum att det är en fråga som finns i avtal gör att den 

finns inom förhandlingsdelegationens ram. Utmaningen har tidigare varit att förbunden 

inom kommunal sektor inte varit samordnade, utan agerat var för sig, med avtalsrörelser 

vid olika tillfällen. Med styrkan i Facken inom Utbildning och dess förbund och den 

stärkta sammanhållning som följer av det förbundsgemensamma initiativet Facken inom 

Välfärden (Lärarna, Vårdförbundet, Kommunal, Vision, SSR) tillsammans med 

förbundens utvecklade förmåga att förhandla strategiska frågor gemensamt 

(överenskommelse om pensioner, omställning och arbetsmiljö i december 2021 tex) ökar 

den fackliga styrkan. Det förbättrar förutsättningar för agerande också i den här typen av 

förbundsövergripande frågor. 

Karensavdrag (4, 13, 15 och 26) 

Motionerna 4, 13, 15 och 26 lyfter att Lärarförbundet ska arbeta för att karensavdraget 

tas bort. 

Förbundsstyrelsen delar motionärernas syn på att karensdagen är särskilt problematisk 

för lärare i alla skolformer då de utsätts för smittrisk i tjänsten. Att första sjukdagen är 

oavlönad regleras i sjuklönelagen och det är inte tillåtet att i avtal komma överens om 

avsteg från det. Den 1 januari 2019 infördes ändringar i sjuklönelagen bland annat genom 

att ett karensavdrag införs istället för en karensdag. Syftet är att se till att löneavdraget 

den första sjukdagen motsvarar 20 % av en veckolön oavsett hur många timmar som den 

anställde skulle ha arbetat den dagen, något som redan är reglerat i Lärarförbundets 

kollektivavtal.  

Lärarförbundets huvudbudskap till regeringen är sedan tidigare att karensdagen helt bör 

tas bort för personal inom skolan. Särskilt viktigt är det för personal inom förskola som 

ofta utsätts för smitta.  
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Arbetsbelastning, kompetensförsörjning och arbetstid 

för lärare (10, 17, 18, 19 och 20 och 23) 

Motionerna 10, 17, 18, 19 och 20 tar upp frågor som rör reglering av planeringstid, 

pedagogisk utvecklingstid, begränsning av undervisningstiden samt att förskoleklass 

omfattas av bilaga M. Motion 23 lyfter Lärarförbundets arbete för att lärares 

förutsättningar för uppdraget stärks och att Lärarförbundet driver på så att 

arbetsgivarpart tar sitt ansvar i att arbeta konstruktivt med kompetensförsörjning. 

 
Samtliga motioner har det gemensamt att de strävar efter åtgärder som minskar 

arbetsbelastningen, gör arbetslivet långsiktigt hållbart och ger förutsättning för elever 

likväl som lärare att nå mål och utvecklas. Det är en lika självklar som viktig strävan, som 

också genomsyrar åsiktsplattformen för Sveriges Lärare och Sveriges Skolledare som 

kongresserna antog den 21 maj.  

Ett grundläggande perspektiv vid diskussion om arbetsbelastningen för lärare i alla 

skolformer är att lärares uppdrag till sin karaktär är oändligt. Det finns alltid en insats 

som skulle göra skillnad om den bara hanns med. Lärares samvetsstress framkallat av de 

ramar som sätts är därför en tydlig anledning till de höga sjukskrivningstalen. 

Det fackliga uppdraget är därför att säkerställa att det finns verktyg för att avgränsa det 
oändliga uppdraget så att inte skolans samlade uppdrag är synonymt med varje enskild 
lärares uppdrag. När behovet av ytterligare insatser för elever inte möts av tillräckliga 
förutsättningar ska vi förstås försöka påverka detta. I lärares och ombuds vardag handlar 
det fackliga arbetet dock mer om att hävda de gränser som redan finns så att inte den 
egna resursen, fritiden utnyttjas för att kompensera brister i huvudmannens 
organisation. Detta gäller oavsett hur dessa gränser är formulerade. 
Det behöver göras på ett sätt som inte underordnar lärare och beskär den enskilda 

lärarens eller professionens gemensamma frirum att avgöra när, hur och vad som är 

lämpligt relativt det pedagogiska uppdraget.  

Den förbundsgemensamma plattformen för Sveriges Lärare är tydlig med att 

”undervisningstiden, planeringstiden och undervisningsgruppernas storlek ska regleras, 

vilket också varit återkommande krav och yrkanden i avtalsförhandlingar och 

påverkansarbete.” 

Lärarförbundet har angripit frågan om arbetsbelastning och arbetsmiljö i fyra perspektiv: 

• Avtalsvägen – med arbetsmiljö, arbetsorganisationen, arbetstid och 

tjänstefördelning i fokus, något som fick genomslag i hök 21. 

• Systematiskt arbetsmiljöarbete – med aktivt arbete i hela organisationen för att 

det systematiska arbetsmiljöarbetet ska fungera på arbetsplatsen och fungera 

hela vägen till de ytterst ansvariga, politiker eller styrelser. 

• Lagstiftningsvägen – med krav om stärkt finansiering och en reformering av 

finansieringssystemet för en likvärdigare skola, ett krav som vunnit allt starkare 

stöd i riksdagen. 

• Professionsvägen – med krav och nu en påbörjad politisk process om ett 

professionsprogram med möjlighet att kontinuerligt utvecklas och få påfyllning 

under ett långt yrkesliv.  
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Parallellt med arbetet för tydligare och starkare stöd i lag och avtal behöver vi arbeta med 

att följa och hävda de regleringar som redan finns och att förebygga genom ett 

systematiskt arbetsmiljöarbete, i vardagen på varje arbetsplats.  

I det kommunala avtalet (HÖK21) tas ett antal viktiga steg både för att synliggöra 

arbetsgivarens ansvar och för att ge verktyg för ett konkret och resultatorienterat arbete 

med tydliga åtgärder. Några konkreta inslag i avtalet:  

• Parterna understryker vikten av att organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete 

med särskilt fokus på arbetsorganisation, en effektiv tidsanvändning och en 

tydlig prioriteringsordning bedrivs systematiskt på varje skola/arbetsplats.  

• De centrala parterna ser det som viktigt att verka för en ändamålsenlig 

arbetsorganisation i syfte att skapa balans mellan uppdrag och förutsättningar 

som utgår från verksamhetens behov. Ett led i detta är att tjänstefördelning eller 

tjänsteplanering genomförs grundligt och hanteras enligt den primära 

förhandlingsskyldigheten i MBL.  

• Arbetsgivaren ska som ett led i det systematiska arbetsmiljöarbetet säkerställa 

att arbetstagare har erforderlig tid för att enskilt och i samarbete med kollegor 

fullfölja det uppdrag som läraren ansvarar för.  

• Parterna pekar på vikten av att arbetsorganisation och arbetsinnehåll utformas 

så att lärare inte utsätts för fysiska eller psykiska belastningar som kan medföra 

ohälsa. Härvid ska beaktas att arbetsuppgifterna ska rymmas inom 

årsarbetstiden.  

• HÖK 21, bilaga 6 ger möjlighet till alternativ arbetstidsreglering genom lokalt 

kollektivavtal när en arbetsplats har genomfört ett arbete enligt bilaga 6, en 

genomlysning av styrdokument och arbetsmiljö, och detta utmynnat i ett 

identifierat behov alternativ eller kompletterande arbetstidsreglering. Formerna 

för detta återfinns i bilaga 6. 

Att ovanstående avtalade arbetsmiljö- och kompetensförsörjningsarbete behöver 

kompletteras av stärkt finansiering och ett utvecklat finansieringssystem liksom 

införandet av ett professionsprogram är tydligt och avgörande. För många är de 

förtroendevalda som upplevt att den bristande finansieringen är en utmaning för båda 

parter, inte enbart den fackliga sidan. Även när båda parter är eniga kan de ekonomiska 

förutsättningarna slå omkull den goda ambitionen.  

För tio år sen bildades föreningen Suntarbetsliv av parterna på kommun- och 

regionsektorn. Där produceras partsgemensamt verktyg och artiklar för att stödja det 

systematiska arbetsmiljöarbetet. Här kan skyddsombud, huvudskyddsombud och andra 

fackliga förtroendevalda eller chefer hämta kunskap, metoder och verktyg för att det 

förebyggande arbetet på arbetsplatsen ska fungera.  

Under det senaste året har frågor som rör finansieringen av skolan kommit allt starkare i 

fokus via debatten om friskolor och den bristande likvärdigheten. Under hösten 2022 

presenteras utredningen om ett statligt huvudmannaskap för skolan. Utredningen har i 

uppdrag att komma med förslag på hur statens ansvar för skolväsendet kan stärkas vilket 

också kommer skapa tryck i frågan.  
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Ytterligare en viktig byggsten som flyttats fram så sent som under sommaren 2022 är den 

om professionsprogram. Ett långt fackligt arbete, inte minst inom ramen för den av 

regeringen tillsatta skolkommissionen är på väg att ge resultat. Inte fulländat och 

genomfört, men viktiga steg tas. Regeringen vill skapa ett nationellt professionsprogram 

för rektorer, lärare och förskollärare. Som ett steg i det arbetet inrättas Rådet för 

professioner i skolväsendet och Skolverket får i uppdrag att bland annat ta fram innehåll i 

en nationell struktur för kompetensutveckling för rektorer, lärare och förskollärare. 

Med ovanstående genomgång vill förbundsstyrelsen ge en samlad bild av det breda och 

komplexa arbete som bedrivs för att komma till rätta med arbetsbelastningen och 

samtidigt stärka attraktionen i att vara lärare och skolledare. Ett arbete som kommer 

fortsätta och också utvecklas vidare inom Sveriges Lärare. 

 

Barngruppsstorlekar (21, 22) 

Motionerna 21 och 22 lyfter frågor avseende riktlinjer för barngruppernas storlek i 

förskola och fritidshem.  

 

Också frågan om barngruppsstorlekar har sin grund i arbetsbelastning i ett hållbart 

arbetsliv där såväl barn/elever som lärare kan utvecklas och nå uppsatta mål. 

Barngruppernas storlek i förskola och fritidshem är därmed en faktor som har stor 

påverkan på hur undervisning och verksamhet kan bedrivas och på lärares och 

barn/elevers arbetsmiljö. Likvärdigheten i verksamheterna kan verkligen ifrågasättas. 

 

I den förbundsgemensamma åsiktsplattformen som förbundens kongresser antog i maj 

ingår reglering av undervisningsgruppernas storlek som ett av kraven inom ramen för 

politiken för Sveriges lärare. Sveriges Lärare kommer tillsammans med  

skolformsföreningarna konkretisera hur och på vilket sätt förbundet ska driva frågan 

framöver. 

 

Arbetskläder (24) 

Motion 24 tar upp frågan om arbetskläder och vill att Lärarförbundet arbetar för att alla 

lärare, i framför allt förskola och fritidshem, har fria arbetskläder för inomhus och 

utomhusbruk. 

 
Frågan om arbetskläder betalda av arbetsgivare är en fråga som funnits på 

Lärarförbundets agenda länge. Nationellt har det inte funnits förutsättningar för ett 

generellt genombrott i frågan. Lokalt däremot har krav om arbetskläder för i synnerhet 

utomhusverksamheterna rönt större, om än inte generell framgång, med bas i 

arbetsmiljöargument. Lokal gemensam sak med framför allt Kommunal torde då vara av 

stor vikt för öka den facklig styrkan och möjlighet att prioritera frågan.   

 

Resurser till introduktionsprogrammen (25) 

Motion 25 tar upp frågor som rör introduktionsprogrammen och vill att Lärarförbundet 

arbetar för att tillgången till speciallärare, specialpedagoger och elevhälsa förstärks och 

att resurser tillförs för att möjliggöra en bättre arbetsmiljö och kvalitet på 
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undervisningen. 

 

Kongressen i maj 2022 beslutade i den politiska plattformen att ”lärarkårens 

professionella bedömningar av barns, elevers och studenters undervisnings- och 

stödbehov ges avgörande betydelse i hur stödarbetet sker i förskola, skola och högre 

utbildning.”, vilket är en del i att driva de frågor som motionären föreslår.  

 

Vidare instämmer förbundsstyrelsen i att eleverna på introduktionsprogrammen ges 

dåliga förutsättningar att nå målen för undervisningen. Kraven står, precis som nämns i 

motionen, inte i balans med resurserna. Tillgången på speciallärare, specialpedagoger, 

elevhälsa och diverse stödfunktioner står inte i proportion till elevernas efterfrågan och 

behov. Skolverkets kartläggningar och analyser av introduktionsprogrammen tecknar en 

dyster bild av studieresultaten. Andelen som når gymnasieexamen skiljer sig mellan de 

olika introduktionsprogrammen, men är genomgående låg.  

 

Introduktionsprogrammen präglas idag av en stark individualiseringstanke på 

strukturnivå, trots att behoven av individualisering snarare finns i utformningen av den 

praktiska undervisningen. Resurserna behöver knytas till den nivån. Eleverna på 

introduktionsprogrammen utgör en ytterst heterogen grupp. Det är uppenbart att 

systemet inte har en adekvat utformning för att möta elevernas olika behov. Många elever 

ger uttryck för att programmen är otydliga i sin konstruktion.  

 

Mycket tyder på att systemet för elever som saknar behörighet till gymnasieskolan inte är 

ändamålsenligt. Reformer är nödvändiga. Lärarförbundet anser därför att man bör 

tillsätta en utredning som tar ett brett helhetsgrepp om introduktionsprogrammen. En 

väsentlig aspekt i en sådan utredning är givetvis att se över resurstilldelningen.    
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Lärarförbundets organisation och verksamhet 

Demokrati 

Motion 3 

Enskild motion 

Avdelning Arvika, Anna Grenhage 

Lika villkor för lärarförbundets centrala valberedning och Lärarnas 
riksförbunds valnämnd 

Efter de förändringar med en egen avdelning för privat sektor som gjorts inom 

Lärarförbundets organisation har centrala valberedningens uppdrag kraftigt utökats, då 

valberedningens uppdrag är att delta och lyssna in överallt där val ska beredas.  

Fram till 31 oktober 2023 ska Lärarförbundets centrala valberedning dessutom verka 

tillsammans med Lärarnas riksförbunds valnämnd och tillsammans 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. 

Det är viktigt att denna samverkan sker med lika förutsättningar. 

Jag/vi yrkar 

• Att uppdraget att föreslå arvoden flyttas från centrala valberedningen till 

kansliet och beslutas av kongressen. 

• Att kongressen ger mandat till Förbundsstyrelsen att tillse att lika 

förutsättningar och ersättning för det utökade uppdraget råder för 

Lärarförbundets valberedning och Lärarnas riksförbunds valnämnd under 

övergångsperioden. 

 

 

Övrigt 

Avtal 

Motion 16 

Avdelning Borlänge 

Höjd milersättning 

På grund av de höjda bensin- och dieselpriserna så räcker nuvarande reseersättning inte 

till för att täcka kostnaderna för resor i tjänsten. Som ambulerande lärare går det oftast 

inte att använda kollektivtrafik, framförallt inte på landsbygden. 

Vi vill att Lärarförbundet ska arbeta för att den statliga milersättningen höjs så att 

lärarna själva inte ska behöva stå för kostnaderna för resor i tjänsten. 

Borlänge lokalavdelning yrkar att 
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-       Lärarförbundet ska arbeta för att den statliga milersättningen höjs 

Jag/vi yrkar 

• att Lärarförbundet ska arbeta för att den statliga milersättningen höjs 

 

 

Professionens utveckling och villkor 

Lärares förutsättningar 

Motion 4 

Avdelning Arvika 

Slopa karensavdraget.  

Under 90-talet i Sverige infördes karensavdraget för att minska statens utgifter under 

den pågående ekonomiska krisen i Sverige. 2022 finns detta avdrag kvar trots att det 

ekonomiska läget varit något helt annat än vad det var under 90-talet. Sverige är det enda 

Nordiska land som har karensavdrag vid sjukdom. Våra medlemmar arbetar nära 

människor och hyser större risk att bli sjuka än många andra yrkesgrupper. Våra 

medlemmar har sällan möjlighet att arbeta hemifrån och ska inte behöva gå sjuka till 

arbetet för att få ihop sin ekonomi.  

Jag/vi yrkar 

• att Lärarförbundet aktivt ska arbeta för att karensavdraget slopas permanent.  

 

 

Motion 13 

Avdelning Hudiksvall 

Slopad karensdag för personal i förskolan 

Bakgrund 

Under förskoleåren är det vanligt med 10–15 förkylningar per år, till det kommer 

vinterkräksjuka och influensa. De flesta föräldrar är bra på att låta sina barn stanna 

hemma vid symptom men det finns barn som insjuknar under dagen eller kommer till 

förskolan med symptom. Att personalen inom förskolan löper större risk än andra att 

smittas på jobbet råder det därför inga större tvivel om. Lärarförbundet i Hudiksvall 

förslår därför att Lärarförbundet ska arbeta för att karensdagen för anställda inom 

förskolan ska avskaffas. 

Jag/vi yrkar 

• att Lärarförbundet verkar för att slopa karensavdraget för personal inom 

förskolan. 
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Motion 15 

Avdelning Borlänge 

Avskaffande av karensavdrag 

 Under pandemin blev bristerna med karensavdraget tydligare. Många av våra 

medlemmar har en ökad risk för att bli smittad på arbetet och har dessutom i de flesta 

fall svårt att arbeta hemifrån. Det kan slå hårt mot den egna ekonomin. 

Borlänge lokalavdelning yrkar att 

• Lärarförbundet arbetar för att avskaffa karensavdraget 

Jag/vi yrkar 

• att Lärarförbundet arbetar för att avskaffa karensavdraget 

 

 

Motion 26 

Avdelning Gävle 

Slopad karensdag för lärare 

Lärare utsätts kontinuerligt för olika smittor från barn/elever, särskilt lärare som arbetar 

med yngre barn/elever. Lärarförbundet bör därför arbeta med påverkansarbete mot 

beslutsfattare för att karensdagen ska tas bort. Hög korttidsfrånvaro medför ett stort 

antal karensdagar som kan ha stor påverkan på den enskilde lärarens ekonomi. 

Jag/vi yrkar 

• att Lärarförbundet arbetar för att karensdagen ska tas bort 

 

 

Motion 10 

Avdelning Arvika 

Centralt avtalad planeringstid i förskolan.  

Eftersom medlemmar fortfarande lyfter stora svårigheter att få samt kunna genomföra 

planeringstid inom förskolans verksamhet, yrkar vi för att detta ska centralt avtalas. 

Detta för att säkerställa att varje avdelning får den planeringstid som behövs för att driva 

verksamheten.  

Jag/vi yrkar 

• att planeringstid för förskollärare blir centralt avtalat.  
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Motion 17 

Avdelning Gävle 

Pedagogisk utvecklingstid för lärare i förskolan 

För att höja kvaliteten och måluppfyllelsen behöver lärare förutsättningar för uppdraget, 

balans mellan tid i barngrupp och pedagogisk utvecklingstid. Bristen på tillräcklig tid för 

att uppfylla kraven i läroplanen gör arbetsbelastningen hög för lärarna i 

förskolan.  Pedagogisk utvecklingstid ska ge möjlighet till för- och efterarbete, planering 

enskilt och med kollegor, uppföljning och utveckling av undervisning osv. Tiden ska vara 

tillräcklig för att rymma även kompetensutveckling, kollegialt lärande och övrig mötestid 

som ingår i arbetet.  

Jag/vi yrkar 

• att Lärarförbundet arbetar för att en reglering av pedagogisk utvecklingstid för 

lärare i förskolan införs. 

 

 

Motion 18 

Avdelning Gävle 

Pedagogisk utvecklingstid för lärare i fritidshem 

För att höja kvaliteten och måluppfyllelsen behöver lärare förutsättningar för uppdraget, 

balans mellan tid i barngrupp och pedagogisk utvecklingstid. Bristen på tillräcklig tid för 

att uppfylla kraven i läroplanen gör arbetsbelastningen hög för lärarna i 

fritidshemmet.  Pedagogisk utvecklingstid ska ge möjlighet till för- och efterarbete, 

planering enskilt och med kollegor, uppföljning och utveckling av undervisning osv. 

Tiden ska vara tillräcklig för att rymma även kompetensutveckling, kollegialt lärande och 

övrig mötestid som ingår i arbetet.  

Jag/vi yrkar 

• att Lärarförbundet arbetar för att en reglering av pedagogisk utvecklingstid för 

lärare i fritidshemmet införs.  

 

 

Motion 19 

Avdelning Gävle 

Förutsättningar för lärare i förskoleklass 

För att höja kvaliteten och måluppfyllelsen behöver lärare förutsättningar för uppdraget, 

balans mellan tid i barngrupp och pedagogisk utvecklingstid. Bristen på tillräcklig tid för 

att uppfylla kraven i läroplanen gör arbetsbelastningen hög för lärarna i 

förskoleklassen.  Pedagogisk utvecklingstid ska ge möjlighet till för- och efterarbete, 

planering enskilt och med kollegor, uppföljning och utveckling av undervisning osv. 

Tiden ska vara tillräcklig för att rymma även kompetensutveckling, kollegialt lärande och 

övrig mötestid som ingår i arbetet.  
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Jag/vi yrkar 

• att Lärarförbundet arbetar för att en reglering för pedagogisk utvecklingstid för 

lärare i förskoleklass införs 

• att Lärarförbundet arbetar för att bilaga M blir den självklara 

arbetstidsregleringen för lärare i förskoleklass  

 

 

Motion 20 

Avdelning Gävle 

Begränsa undervisningstiden 

På grund av bristen på lärare och även kommunernas besparingar och effektiviseringar 

inom skolan så ökas undervisningstiden succesivt för lärare. En maxgräns bör återinföras 

för undervisningstid för lärare. 

Jag/vi yrkar 

• att en maxgräns för undervisningstid införs för lärare inom grund- och 

gymnasieskola. 

 

 

Motion 21 

Avdelning Gävle 

Minskade barngruppsstorlekar inom förskolan 

Arbetsbelastningen i förskolan är hög samtidigt som antalet barn med särskilda behov 

ökar i takt med att barngruppernas storlek har ökat. Detta ökar arbetsbelastningen 

ytterligare för lärarna som då även får ökade administrativa uppgifter i kartläggningar, 

särskilda handlingsplaner och extra möten. 

Att sätta in extra resurser i gruppen i form av extra pedagoger gör inte miljön för dessa 

barn (och de andra barnen) bättre då kontakten med flera personer ökar och därmed 

stressen. 

Att minska antalet barn i grupperna är ett måste för att ALLA barn ska bli sedda, känna 

trygghet, och får möjlighet att utveckla sina egna förmågor samt för att lärarna ska få en 

dräglig arbetsmiljö. 

Jag/vi yrkar 

• att Lärarförbundet arbetar för att de riktlinjer som skolverket har satt för antal 

barn/avd efterföljs. 

 

 

Motion 22 

Avdelning Gävle 

Minskade barngruppsstorlekar inom fritidshemmet 

Arbetsbelastningen i fritidshem är hög samtidigt som antalet barn med särskilda behov 

ökat i takt med att barngruppernas storlek har ökat. 
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Att sätta in extra resurser i gruppen i form av extra pedagoger gör inte miljön för dessa 

barn (och de andra barnen) bättre då kontakten med flera personer ökar och därmed 

stressen. 

Att minska antalet barn i grupperna är ett måste för att ALLA barn ska bli sedda, känna 

trygghet, och får möjlighet att utveckla sina egna förmågor samt för att lärarna ska få en 

dräglig arbetsmiljö. 

Jag/vi yrkar 

• att Lärarförbundet arbetar för att införa riktlinjer för gruppstorlekar även på 

fritidshem. 

 

 

Professionens utveckling och villkor 

Läraryrkets attraktivitet 

Motion 23 

Avdelning Gävle 

Minskad arbetsbelastning för lärare 

Hög arbetsbelastning bland lärare har bidragit till att sjukskrivningstalen har ökat. Vi ser 

också att många lärare väljer att lämna yrket. Lärarbristen gör att många obehöriga 

lärarvikarier sätts in, och ofta finns ingen vikarie alls tillgänglig. Detta leder till hög 

arbetsbelastning för lärare och oro på arbetsplatsen. Kvalitén på undervisningen 

försämras. Många lärare vittnar också om onödig dokumentation och administration. 

Utifrån lärarbristen behöver arbetet med kompetensförsörjningsplaner och avlastning av 

lärares arbetsbörda intensifieras.  

Jag/vi yrkar 

• att Lärarförbundet arbetar för att lärares förutsättningar för uppdraget stärks 

• att Lärarförbundet driver på så att arbetsgivarpart tar sitt ansvar i att arbeta 

konstruktivt med kompetensförsörjning 

 

 

Professionens utveckling och villkor 

Lärares förutsättningar 

Motion 24 

Avdelning Gävle 

Arbetskläder till lärare - en jämställdhetsfråga 

Lärare, i framförallt förskola och fritidsverksamhet, har ett högt slitage på sina kläder, 

(både för inomhus- och utomhusaktiviteter). 

Arbetskläder borde vara en självklarhet ur ett jämställdhetsperspektiv. 

Lärarna får själva investera i dyra kläder för utomhusbruk. Alla har inte den ekonomiska 
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möjligheten att köpa dubbla uppsättningar för arbete- och hemmabruk. 

De flesta som arbetar inom förskola och fritidshem är kvinnor. I många mansdominerade 

yrken är fria arbetskläder en självklarhet. 

Det behöver också synas att vi är lärare på arbetsplatsen. Att det ger ett professionellt 

intryck till exempelvis föräldrar när de hämtar/lämnar sina barn. 

Jag/vi yrkar 

• att Lärarförbundet arbetar för att alla lärare, i framförallt förskola och fritidshem, 

har fria arbetskläder för inomhus och utomhusbruk 

 

 

Professionens utveckling och villkor 

Professionsutveckling 

Motion 25 

Avdelning Gävle 

Ökade resurser till Introduktionsprogrammen 

Idag utgår antal lärare/resurser och material från skolpengen. Detta begränsar elevernas 

möjligheter och kunskapsutveckling eftersom krav och resurser inte är i balans på 

Introduktionsprogrammen. Konsekvenserna blir att eleverna inte känner att de får det 

hjälp som de behöver för att stanna kvar på Introduktionsprogrammet utan slutar 

komma eller hoppar av programmet. Det gör att personal sägs upp pga övertalighet mm 

eller får hoppa runt på de olika introduktionsprogram som kan ligga på olika skolor 

eftersom skolpengen minskas. 

Många elever på IM är van vid en till en undervisning, tillgång till speciallärare och 

specialpedagog och när det kommer till IM så kan dessa personer saknas. Lärarna på IM 

gör studieplaner för varje individuell elev utifrån vad eleverna har med sig från 

grundskolan (kunskapskrav) och skulle antalet lärare minskas, så ökar arbetsbördan för 

lärarna (behovet kvarstår men med färre lärare). 

För att det ska finnas tillräckligt med lärare/resurser behöver Introduktionsprogrammet 

extra pengar så att eleverna snabbare kommer ut på ett Nationellt Program och ut i 

arbetslivet. Lärarna känner också då att de har en bra arbetsmiljö där de hinner planera 

och utvärdera hur det går för varje enskild elev. 

Jag/vi yrkar 

• att Lärarförbundet arbetar för att tillgången till speciallärare, specialpedagoger 

och elevhälsa förstärks på Introduktionsprogrammen.  

• att Lärarförbundet arbetar för att högre resurser tillförs 

Introduktionsprogrammen för att möjliggöra en bättre arbetsmiljö och kvalitet på 

undervisningen. 

 

 


