
           
BESLUTAD av förbundsstyrelserna 2022-11-23 

Övergångsregler komplettering 2 
(komplettering till övergångsregler beslutade av kongresserna 2022-05-21 samt 
komplettering 1 beslutad av GFS 2022-10-13) 

Distriktstråd 

I övergångsreglerna beslutade i maj 2022 stå det att ”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”.  
 
Lärarförbundets verksamhetsråds mandatperiod förlängs därför och pågår som längst till 30 
juni 2023. 

Enligt övergångsregler komplettering 1 framgår det att Distriktsstyrelserna i Lärarnas 
Riksförbund under hösten 2022 ska göra översyn över sina uppdrag och fatta beslut om vilka 
som ska kvarstå under pågående mandatperiod. Skälet till att en mandatperiod kortas kan till 
exempel vara att det görs bedömning att ett visst uppdrag inte längre fyller någon funktion efter 
ett visst datum En enskild individ kan också närsomhelst under en pågående mandatperiod 
avsäga sig ett uppdrag eller begära att ersättningen ska minska. Sådana besked meddelas till 
förbundssekreterare.   

Då övergångsregler står över stadgan enligt kongressbeslut kompletterar den gemensamma 
förbundsstyrelsen bestående av de båda förbundsstyrelserna tidigare beslutade övergångsregler 
enligt nedan för att även under övergångsperioden få med representanter valda av styrelse i 
lokalförening och motsvarande. 

Under övergångsperioden fram till och med april 2024 ska varje lokalförening och motsvarande 
välja en eller två personer att representeras av i distriktsrådet istället för en som stadgarna 
annars stipulerar ska gälla från april 2024. Dessa representanter kan väljas bland de som redan 
har en pågående mandatperiod från distriktsstyrelse/verksamhetsråd eller vara annan/andra 
person(er). Om annan/andra personer väljs räknas distriktsstyrelse-
/verksamhetsrådsrepresentant som en ytterligare representant i distriktsrådet under sin 
pågående mandatperiod.  

Personer som är valda på personligt mandat från tidigare organisation 
(distriktsstyrelse/verksamhetsråd) ska alltså kallas till distriktsrådsmöten under sin 
mandatperiod. Det åligger varje individ att anmäla att man har detta uppdrag inklusive hur lång 
mandatperioden är till den egna föreningens styrelse så kallelse till distriktsrådsmöten kan 
vidarebefordras.  

Distriktsråden ska kallas av förtroendevald(a) som också föreslår agendan för distriktsrådets 
möten. Förbundsstyrelsen anser att det under övergångsperioden finns poänger med att även 
här ha delat ledarskap.  Vid det första distriktsrådsmötet utser distriktsrådet två 
sammankallande som fram till april 2024 är sammankallande och tillsammans sätter upp en 
ärendelista som bifogas och skickar kallelse via föreningsadresserna till distriktsrådsmötena. 

Till första distriktsrådsmötet 2023, innan det finns tydligt valda sammankallande från 
distriktsrådet, har förbundsstyrelsen valt att delegera sammankallningsuppdraget till 
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ordförandena i den lokalförening/riksförening inom distriktet som har namn som kommer först 
i alfabetisk ordning. Det innebär att sammankallande till första distriktsrådsmötet 2023 är de 
båda ordförandena från de båda tidigare organisationerna i nedanstående lokalföreningar eller 
motsvarande: 

Norrbotten Arjeplog 
Västerbotten Bjurholm 
Jämtland Berg 
Västernorrland Härnösand 
Gävleborg Bollnäs 
Dalarna Avesta 
Uppsala-Västmanland Enköping 
Värmland Arvika 
Örebro Askersund 
Fyrbodal Bengtsfors 
Norra Stockholmsområdet Danderyd 
Södra Stockholmsområdet Botkyrka 
Östergötland Boxholm 
Södermanland Eskilstuna 
Göteborgsområdet Ale 
Skaraborg Essunga 
Jönköping-Kronoberg Aneby 
Kalmar-Blekinge Borgholm 
Norra Skåne-Halland Bromölla 
Södra Skåne Burlöv 
Privat Sektor Academedia 
Stat och andra sektorer Folkhögskola 

 

Kallelse ska ske, med tre veckors varsel första gången, till föreningsadresserna inom distriktet. 
Respektive styrelse i lokalförening/regionalförening/riksförening/riksorganisation utser 
representanter enligt ovan att deltaga vid distriktsrådsmöte och tillser också att de valda 
personerna från något av de tidigare förbunden får del av kallelser så snart som möjligt.  

Förtroendevalda i ”andra grupperingar” 

Utredning gällande ”andra grupperingar” har genomförts under hösten 2022 i enlighet med 
uppdrag från kongress/förbundsmöte i maj 2022.  

GFS fattade på oktobersammanträdet 2022 beslut om att lägga ner samtliga befintliga organ och 
föreningar i Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund med undantag för idrottlärarföreningen, 
vetenskapliga rådet och yrkesetiska rådet. Som en konsekvens av beslutet innebär det att 
mandatperioden för de som haft uppdrag kopplade till nedan listade organ och föreningar 
upphör per den 31 december 2022. Detta gäller över tidigare fattade beslut om mandatperioder.  

 Arbetsmiljöråd 
 Referensorgan för Lärare i förskolan 
 Referensorgan för Lärare i grundskola 
 Referensorgan för Lärare i fritidshem 
 Referensorgan för Lärare i gymnasium 
 Referensorgan för Lärare i kulturskola 
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 Referensorgan för Lärare i vuxenutbildningen 
 Intresseförening F-6 
 Intresseförening ämneslärare 
 Intresseförening yrkeslärare 
 Intresseförening vuxenutbildning 
 Intresseförening praktisk-estetisk 
 Intresseförening speciallärare 
 Intresseförening SYV 
 Professionsråd 

Sveriges Lärare centralt övertar ansvaret för ersättning till personer i ovanstående organ och 
föreningar som vid årsskiftet haft ersättning för lönebortfall för löpande nedsättning i tjänst 
maximalt till 30 juni 2023. Därefter sker ingen ersättning. Förbundet bör efter 
överenskommelse med dessa enskilda personer hitta lösningar för lämpligt arbete att 
genomföra på ersatt tid. Lönebortfallsersättning betalas inte ut om man lämnar förbundet eller 
själv meddelar att ersättningen kan upphöra.  

Huvudskyddsombud på huvudmannanivå 

I normalstadgarna anges en modell för hur kompletterande val av förhandlingsombud kan ske 
vid behov som uppstår under året efter genomfört årsmöte. Samma tillvägagångssätt gäller för 
kompletterande val av huvudskyddsombud på huvudmannanivå.  

Förhandlingsombud riksorganisationerna 

Förbundsstyrelsen är enligt de kongressbeslutade övergångsreglerna styrelse för de båda 
riksorganisationerna till dess att styrelse valts på årsmöte 2023. 

Enligt komplettering 1 av övergångsreglerna behöver tillträdande styrelse för den lokala nivån 
fatta beslut om delegation av förhandlingsmandat.  

GFS delegerar mandat för förhandling motsvarande förhandlingsombud enligt normalstadgar   
§ 9 till kanslicheferna att kunna delegera vidare på lämpligt sätt.   

 

 


