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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.   

 

 



 

 

 


