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Förord 

▪ Nyfikenhet 

▪ Mod 

▪ Tålamod 

▪ Empati 

I den fackliga rollen är detta fyra nyckelord som krävs för ett uthålligt engagemang. Med 

nyfikenhet kan man ställa de rätta frågorna och tränga djupare in i det okända. Mod krävs 

för att kunna stå emot när det blåser motvind eller att svara upp mot chefer som 

försöker utnyttja sin position med olika härskartekniker. Med tålamod kan man undvika 

att ge upp på en gång och komma vidare med reviderade argument och nya perspektiv i 

svåra frågor. Empati är en viktig egenskap för att i någon mån förstå en medmänniskas 

situation för att kunna stötta en medlem med de rätta fackliga verktygen. 

Nyfikenhet tror jag mig ha haft med redan från tidig ålder. Övriga egenskaper växer 

med livserfarenhet och stöd av fackliga kollegor och närstående. 

De fackliga kollegor som betytt mest under mina år som lokal facklig företrädare är: 

Carl-Axel Brantingsson: Kommunombud och distriktsordförande som 

puffade fram mig till olika uppdrag. 

Birgit Morell Landström: Kommunföreningsordförande i många år och 

därmed närvarande mentor. 

Bertil Abrahamsson: Distriktsordförande i mitten av 1980-talet, 

noggrannheten personifierad. 

Anders Ingvarsson: Kommunföreningsordförande vid sekelskiftet, som jag 

utvecklade lönestatistik och debattartiklar tillsammans med. 

Björn Sundin: ”Datanörd” som utvecklade lokal hemsida och med vem jag 

vidareutvecklade lönestatistik. 

Katarina Reineck: Huvudskyddsombud de senaste ca 15 åren och ständigt 

pådrivande kollega. 

Hösten 2019 tar en ny generation över under ledning av Helena Dübeck, tillsammans 

med Petra Åkerström, Helen Hillby, Mattias Westermark, Sofia Lundberg, Andrea 

Nerenmark samt rekryteringsombudet Viktoria Rydberg. Förhoppningsvis kommer 

även detta samspelta gäng att skapa historia inom Uppsala kommunförening av Lärarnas 

Riksförbund. 

Sist av allt tack till min dotter Sara som kommenterat och textgranskat historiken. 

Hans Eric Lindahl, april 2020 

018303181@telia.com  
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Inledning 

40 år med fackliga uppdrag har skapat många minnen och möten med kollegor, 

medlemmar och arbetsgivarföreträdare. Denna skrift kan ses som min verksamhets-

berättelse för dessa år. Historiken vänder sig i första hand till LR-medlemmar och 

ombud som känner behov av att få någon form av bakgrund och förklaring till var vi 

står idag och vart vi är på väg som facklig organisation. 

Historiken är indelad i teman. Av integritetsskäl finns inga personärenden under 

årens lopp berörda i historiken. I materialet används huvudsakligen förkortningen LR 

för Lärarnas Riksförbund. 

Redan under studietiden var det för mig självklart att jag skulle ansluta mig till ett 

SACO-förbund och som lärarstudent var Lärarnas Riksförbund det självklara valet. Det 

blev en hel del engagemang redan under studietiden vilket kommer att framgå längre 

fram. 

Som nyexaminerad lärare i slutet av sjuttiotalet var det allmänt accepterat att man 

riskerade att få byta skola de första åren. För mig tog det tio år innan jag hade fått följa 

en klass som klassföreståndare hela vägen från årskurs 7 till 9. Anställningsvillkoren var 

annorlunda, en kommunal anställning med statligt reglerade villkor, det så kallade 

dubbla huvudmannaskapet. 

Engagemanget under studietiden och inledningen av yrkesrollen innebar att jag fick 

kontakt med kommunombudet Carl-Axel Brantingsson. Efter en termin på Gränby-

skolan blev jag förflyttad till Brantingsskolan, där Carl-Axel då tjänstgjorde och även var 

lokalombud. Som aktiv inom Uppsala-SYL övertalade jag Carl-Axel att adjungera mig 

till lokalombudsträffarna – Representantskapet. Han övertalade mig efter en tid att ställa 

upp som lokalombud, då han själv ville fokusera på kommunombudsrollen. 

Nästa flytt gick till Tunabergsskolan, för ett läsår. Eftersom jag var känd av lokal-

ombudet, ville han att jag skulle bli vald som biträdande lokalombud. 

Efter ett läsår i USA, där min fru hade ett post-doc-uppdrag, blev Gottsundaskolan 

min nästa – och min sista – skoltillhörighet. Självklart ville ombuden där engagera mig i 

facklig roll. Det blev som biträdande lokalombud till att börja med, sedan som lokal-

ombud. 

Efter bara någon månad blev jag uppringd av kommunföreningens valberedning och 

erbjuden att bli vald som biträdande kommunombud. ”An offer you can´t refuse”. Jag 

antog utmaningen. Till att börja på tjugo procent och efter lärarstrejken hösten 1989 på 

heltid. Fackliga kollegor på kommun- och distriktsnivå finns listade i slutet av historiken. 

Den första versionen färdigställdes till distriktets årsmöte, distriktsmötet 12 mars 2020, 

då jag lämnade över ordförandeklubban efter 30 år på posten. I denna reviderade 

version är några avsnitt utvecklade, andra tillagda.  
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Förändringar i lönesystem och arbetstidsmått 

Augusti 1977 fick jag min första lärarlön. Två dagar före skolstarten var jag på 

introduktionsdag i Håbo för nyanställda, där jag hade fått tjänst. När jag kom hem 

samma dag fanns ett brev om att jag hade fått tjänst på Gränbyskolan, där jag hade gjort 

långpraktiken våren 1977. Det var bara att ringa till Håbo dagen efter och meddela att 

jag hade fått en bättre tjänst i Uppsala där jag bodde. Så fungerade de statliga villkoren – 

ingen uppsägningstid mellan statligt reglerade tjänster. 

 

 
Mitt första lönebesked, augusti 1977. 

Lärare hade kommunal anställning med statligt reglerade villkor, det ”dubbla huvud-

mannaskapet”. Arbetsgivarpart var Statens Avtalsverk, SAV, SACO/SR-S förhandlade för 

LR och andra SACO/SR-förbund inom statlig sektor. Eftersom underlaget var på minst 

en termin blev det för mig en extra ordinarie tjänst i lönegrad 8 och åldersklass 0. Lön 

utgick från 1 juli (1 januari om tjänsten var från vårterminen.) Var 18:e månad flyttades 

man upp till nästa åldersklass. Efter 15 år nåddes slutliga åldersklassen 10. Löneökningar 

därefter var beroende av krontalsförändringar i löneplanen.  

På skolorna fanns ett antal ordinarie tjänster med garanterad tjänst på skolan. Extra 

ordinarie lärare kunde förflyttas till annan skola i kommunen eller länet innan det blev 

aktuell med uppsägningar på grund av arbetsbrist. Tjänstens omfattning var relaterad till 

antalet undervisningstimmar à 40 minuter och även relaterad till tjänstetyp. Exempelvis 

var högstadielärares heltidsmått 24 undervisningstimmar. Rastvaktande samt personal-

konferenser m.m. kompletterade som obligatoriska arbetsuppgifter. 

Hösten 1989 blev det lärarstrejk samt beslut om kommunalisering av lärarnas villkor. 

Under kommande årtionden skedde stora förändringar i lärarnas arbetsvillkor/löner. 

Fyra paradigmskiften kan noteras. 

Avtal på 1990-talet och kommunaliseringens effekter på lärares villkor  
I samband med kommunaliseringen den 1 januari 1991 förändrades en del, paradigm-

skifte nummer ett. Svenska Kommunförbundet blev ny arbetsgivarpart, LR och 

Lärarförbundet blev arbetstagarparter var för sig. Rätten till omplacering begränsades till 

kommunen, lön utgick från första anställningsdag, typ 15 augusti eller 7 januari. 
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Ferielöneberäkningen förändrades. Tarifflönen som ersatte lönegraderna var ganska 

analoga. Arbetstidsregleringen var likvärdig.  

De första grundskollärarna med 1–7-lärarutbildning lämnade 

utbildningen vid denna tid. Deras utbildning var längre än tidigare 

utbildning för låg- och mellanstadielärare. I tarifflönesystemet hade 

ingen hänsyn tagits till detta. LR hade fattat beslut om att 1–7-lärarna, 

med tydligare ämnesutbildning, skulle rekryteras till LR. Ulrika Öhman 

var en av de första 1–7-lärarna i Uppsala som blev LR-medlem. 

Hennes kontakt med mig inför en tjänst på Bergaskolan gav mig en idé 

om att denna nya grupp borda ha en form av lönebonus jämfört med 

den gamla utbildningen. Efter förhandlingar med kommundelschefen i 

Eriksberg, fick Ulrika börja i andra tariffsteget, något som gav en årlig 

löneförstärkning med 10 000 kronor. 

 

 
Skolvärlden 13, 1992. 

I början av 1990-talet skedde en dramatisk omvälvning i svensk ekonomi. Regeringen 

hade bestämt sig för att lämna inflationsekonomin från de senaste decennierna. Detta 

drabbade även kommunerna som tvingades till rejäla besparingar de kommande åren. 

För Uppsalaskolorna minskade lärartätheten kraftigt under dessa år. Dessutom 

reducerades omfattningen av övriga tjänster – skolvärdinnor, vaktmästare, kuratorer – i 

kommunen. Via Renbergkommissionen såg regeringen till att genomföra lönestopp 

under två år. Industrins ”märke” blev normen för övriga sektorers löneöknings-

utrymme. Skolminister Göran Persson hade under hösten 1989 motiverat 

kommunaliseringen bl.a. med att det är i kommunerna pengarna finns! 
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UNT 1993-03-30. 

Inför avtalet 1993 försökte Kommunförbundet övertyga lärarfacken att släppa arbets-

tidsmodellen med ferietjänster samt acceptera semestertjänster analogt med kommun-

anställda i övrigt. Nytt denna gång var att Lärarnas samverkansråd hade etablerats. Syftet 

med Lärarnas samverkansråd var att skapa en facklig enighet mot Kommunförbundet 

(sedermera Sveriges kommuner och landsting, SKL, numera Sveriges kommuner och regioner, 

SKR).  

Lärarfacken hade inlett ett samarbete och stod emot kravet om semestertjänster, men 

tvingades acceptera 5 timmars k-tid (”arbetsplatsförlagd”, kollektiv arbetstid, ofta 

benämnd som ap-tid.) Dessutom blev det inga krontalsjusteringar av tariff-löneplanen. 

”Korkavtalet”, det andra paradigmskiftet 
Nästa avtal skulle träda i kraft 1995, men det dröjde ända till våren 1996 innan avtalet 

kunde slutföras. Lön och arbetstid var återigen de stora tvistefrågorna. De tre i 

respektive förbundsledning för LR och Lärarförbundet hade bildat det formella sam-

verkansrådet 1996. där var och en individ hade vetorätt mot beslut. Kommunförbundet 

begärde omfattande arbetstidsförändringar för att gå med på märkbara löneförhöjningar. 

Resultatet blev ett femårsavtal – troligen det första på den fackliga arenan. Efter långa 

diskussioner på LRs förbundsråd i Ingenjörshusets konferenslokal i Stockholm, och hos 
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Lärarförbundets motsvarighet, blev det en majoritet som beslutade att förslå Sam-

verkansrådet att anta avtalet, ÖLA 00. Detta blev det första stora paradigmskiftet efter 

kommunaliseringen. 

I arbetstidsfrågan blev undervisningsskyldigheten, USKen, beräknad med läsåret (års-

USK) som grund istället för veckovis. För den enskilde läraren blev det ytterligare ett 

antal undervisningstimmar per läsår att fullgöra. Begreppet övertimmar samt tidigare 

arvoderade uppdrag avvecklades och de som hade haft övertimmar eller arvoderade 

uppdrag fick tillgodogöra sig pengarna i fast kontant lön, då tariffsystemet avvecklades 

och även lärarna som sista kommunal tjänstemannagrupp fick individuella och 

differentierade löner. Års-USKen blev 504, 576, 624 respektive 648 beroende på lärar-

kategori. Avtalet stipulerade även att den centralt reglerade undervisningsskyldigheten 

skulle avvecklas från höstterminen 2020. 

För grundskolan etablerades genomsnitts-USK, dvs rektor gavs möjlighet att justera 

års-USKen på individnivå utifrån lärares olika förutsättningar för undervisningen. 

Konsekvensen blev emellertid att i stort sett alla lärare på låg- och mellanstadiet fick 624 

timmar och högstadielärarna fick 576 timmars undervisning per läsår. 

Reglerad arbetstid infördes också. 1360 timmar per läsår eller i genomsnitt 35 timmar 

per vecka för grundskolan samt 1240 respektive 32 timmar för gymnasielärare. För-

troendearbetstiden definierades till 407 timmar per år för att motsvara kommunala 

tjänstemäns genomsnittliga årsarbetstid om 1767 timmar. 

Lönemässigt fick avtalet benämningen ”korkavtalet”. Tanken var att lärarna skulle 

”flyta över andra” under femårsperioden och få 10 procent mer än andra kommunala 

grupper. Tyvärr kunde inte Kommunförbundet hålla tillbaka kraven från andra 

kommunala fackförbund med kortare avtal. Av ”10 procent mer” blev resultatet 

”aningen mindre”, vilket blev lärarfackens utgångspunkt inför nästa avtal. 

Under avtalsperioden genomfördes ett stort antal lokala löneförhandlingar, bl.a. avtal 

för enskilda skolor som accepterade att ”verka för skolutveckling”, ett diffust begrepp 

för flertalet. 

Avtal 2000 – tredje paradigmskiftet 
Våren 2000 fanns ett nytt avtalsförslag med ett omfattande sidodokument för att 

beskriva arbetet med skolutveckling, med mera. Förbundsordföranden Tomas 

Johansson agerade starkt för att anta förslaget. Ett första förbundsråd avvisade förslaget 

och förbundsstyrelsen gick ut med en medlemsomröstning. Sammanräkningen som jag 

fick delta i under påsklovet visade på en förkrossande majoritet för att avvisa förslaget. 

Två veckor därefter, två veckor före kongressen, meddelade Tomas Johansson sin och 

vice ordförandenas avgång från sina uppdrag. Fortsatta förhandlingar kom att dröja till 

långt efter kongressen. Även förhandlingschefen Tore Hamnegård och några till i 

tjänstemannaledet valde att frånträda sina tjänster då ordföranden avgick. 

En snabbt inkallad valberedning hittade ett förslag till ny förbundsordförande i Metta 

Fjelkner, som antogs med acklamation när jag satt som mötesordförande under 

kongressen. 

Metta tillsatte Lars Hallenberg som kanslichef och förhandlingschef. Tillsammans för 

Lärarförbundets ledning fick de se över förutsättningarna att komma vidare till ett nytt 

avtal. 
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Sent under hösten 2000 tecknades Avtal 2000. Även denna gång ett femårsavtal. 

Lönemässigt var löftet att medlemmarna i genomsnitt på riksnivå skulle få 20 procents 

löneförhöjning, vilket bedömdes kunna bli ett relativlönelyft för lärarna inom kommun-

sektorn. Motprestationen från lärarfacken var att acceptera att den centralt reglerade 

undervisningstiden avvecklades. Lärarfacken trodde sig kunna lita på en text i Kommun-

förbundet cirkulär 1999:152: ”Det handlar således inte om att öka eller minska en 

enskild lärares tid för traditionell undervisning utan om att skapa förutsättningar för att 

organisera arbetet på ett nytt sätt.” Dessutom höjdes den reglerade arbetstiden för 

gymnasieläraren till samma mått som för grundskolan. Paradigmskifte nummer tre blev 

detta. 

Analysen inför 2005 års avtal visade på ojämlik fördelning av utfallet mellan 

kommunerna. Stockholmsmedlemmarna fick något mer än 20 procent, vissa små-

kommuner med bristfällig ekonomi fick klart mindre. Uppsalas LR-medlemmar 

hamnade på ganska exakt 20 procent. Även under denna period visade det sig emellertid 

att övriga kommunala fackförbund med kortare avtal lyckats få ut lika mycket som 

lärarfacken. 

De kommande avtalen blev kortare. Arbetsmiljöfrågorna började ta större utrymme. 

Lärarnas löneutveckling var dock ett fortsatt tvisteämne. Alltmer började fokus hamna 

på erfarna lärares och vägledares löneutveckling, särskilt i Uppsala. Inriktnings-

dokumenten som kommunföreningen tog fram inför de årliga löneöversynerna 

fokuserade på detta. Dock inget intresse från den kommunala arbetsgivaren. 

Lärarbristen började märkas vilket innebar att nyexaminerade lärare fick allt bättre 

ingångslöner. 

Avtalen var tämligen odramatiska, till synes rimliga i frågor om arbetsmiljö och lön. 

Problemet var att kommunen inte tog avtalen på allvar. Vältänkta ambitioner blev inte 

verkställda. Frustrationen hos medlemmar och ombud växte. 

Paradigmskifte nummer fyra och svekdebatt på sociala medier 

 
Lärardemonstration i Uppsala 26 mars 2012. Appell av Katarina Reineck om högre löner. Bild från Skolvarlden.se 
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Nästa stora händelse kom 2012. Föregående avtal löpte ut sista mars. Förhandlingarna 

som startade i januari pågick fortfarande i maj. Det lönebud som då presenterades, 2,4 

procent i linje med ”märket”, var oacceptabelt. Medlemskraven på en rejäl lärar-

lönesatsning låg fast. Strejkviljan var hög. Det låsta läget gjorde att parterna kallade på 

medlare. 

26 september var förbundsrådet kallat till möte på hotell Sheraton i Stockholm för att 

ta ställning till ett medlarbud, som inte var presenterat i förväg. Det var nog många med 

mig som denna gång förväntade sig ett nytt ”skitbud” som skulle bädda för att strejk 

skulle påkallas. Men medlarna hade ett oväntat budskap: Regeringen var beredd att 

skjuta till lönepengar i den kommande statliga karriärsatsningen. Dessutom låg i botten 

ett lönebud för 2012, retroaktivt från 1 april, på 4,2 procent, minst 1,5 procentenheter 

mer än andra på arbetsmarknaden. Dock inga garanterade lönenivåer för de kommande 

åren. Min och många andras bedömning var att detta medlarbud verkligen gav mer till 

arbetstagarparten än arbetsgivarna. Efter stor vånda lade jag och en stor majoritet av 

förbundsrådet vår röst för att vi skulle anta detta bud, som blev avtalet HÖK 12. 

En svekdebatt startades omedelbart på sociala medier efter det att media kungjort att 

avtalet var klart. Ett antal ilskna medlemmar mejlade mig om att de tänkte lämna LR 

efter denna ”kapitulation” från LRs sida. (Ingen av de som mailade gick ur LR!). På 

sociala medier spreds uppmaningar om att samlas i protestmöten land och rike runt. I 

Uppsala var samlingsplatsen Vaksala torg. När jag kom dit fredag kväll fanns ett tjugotal 

personer där, huvudsakligen syndikalister, som inte visste mer om avtalet än vad som 

spridits i sociala medier. 

      
UNT 2012-09-29 UNT 2012-10-02 

Veckan efter inbjöds LR-medlemmarna till ett stormöte i Celsiusskolans aula där jag 

och Katarina Reineck förklarade hur vi såg på förutsättningarna för att acceptera avtalet. 

Fem medlemmar slöt upp! 

Sett i backspegeln är detta paradigmskifte fyra – visst statligt ansvarstagande för 

lönebildningen samt lokal lönebildning utan garanterade procentutfall från centralt avtal.  
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Lokal lärarlönesatsning 
I Uppsala bidrog LR:s lobbyverksamhet till att kommunstyrelsen beslutade om en lokal 

lönesatsning fram till 2016 för att höja medianlönen (P50) med 5 000 kronor samt 90e 

percentilvärdet (P90) med 10 000 kronor under en fyraårsperiod.  

LR kunde följa utvecklingen av lönerna med en särskild programvara (Qlik View). 

Vid utvärderingen tidig höst 2016 kunde vi konstatera att målet inte riktigt var nått, trots 

att jag visade inför löneöversynen på våren hur stor utfallet måste bli för att målet skulle 

nås. P90-satsningen lyckades inte alls. Arbetsgivaren hade inte analyserat lönestrukturen 

tillräckligt väl för att göra rätta bedömningar hur lönesatsningarna skulle göras. Erfarna 

äldre lärare som låg över P90 missgynnades.  

Den nytillträdda kommunstyrelsen beslutade om ett nytt mål – medianlönen skulle 

öka med 11 000 kronor under perioden 2012 till 2021. Satsningen var dock ofinansierad, 

varför utbildningsdirektören beslutade om nya lönekriterier där utökad undervisningstid 

skulle bidra till finansieringen. Läs mer om detta under avsnittet om lobbyverksamhet. 

LR:s kommunförening följer utvecklingen fortlöpande.  

2016 års avtal blev en prolongering av 2012 års avtal. 

Senaste centrala avtalet 
2018 gick förhandlingarna återigen till medling. En viktig fråga denna gång var att 

stoppa förslaget till begränsade turordningskretsar, som övriga kommunala fackförbund 

i kommunsektorn accepterat. Bilaga M, dvs lärarnas förtroendearbetstid, ville SKL också 

avveckla. Återigen var det ett förbundsråd i slutet av september, den 24e denna gång, 

som fick ta ställning till medlarbudet. 

Min bedömning att vi även denna gång fick ett avtal, HÖK 18, som gick lärarfacken 

till mötes i störst utsträckning. Principen för turordningskretsar blev kvar, bilaga M blev 

kvar. Avtalet föreskrev partsarbete med analys av livslång löneutveckling och partsarbete 

på skolnivå i arbetsmiljöfrågor. 

Återigen ett till synes hyfsat bra avtal, men som bl.a. Uppsala kommun inte har kunnat 

leva upp till. Läs mera i avsnittet om fackligt inflytande. I skrivande stund har inget 

konkret hänt i arbetsmiljöfrågan i Uppsala kommun. Under våren 2020 ska effekterna 

av HÖK 18 utvärderas … 
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Behöriga och legitimerade lärare samt karriärtjänster 

På 1970-talet var det normala att lärare utbildade sig i två ämnen för gymnasiet och tre 

ämnen för högstadiet. För att få heltidstjänster var lärare ofta tvingade att undervisa i 

fler ämnen än de hade formell utbildning för. Begreppet ”kvackning” (från kvacksalveri) 

blev ett allmänt samtalsämne. Som nytt biträdande kommunombud fick jag idén att 

undersöka läget i Uppsala kommun. Utifrån en enkät till lokalombuden blev resultatet 

en debattartikel i UNT. 

 

 
UNT 1986-01-16. Min första debattartikel i UNT. 

I slutet av sjuttiotalet blev teknikämnet obligatoriskt för alla på högstadiet. Det kraftigt 

ökade timtalet i teknik innebar att lärare i NO-ämnen förväntades ta teknik i sin tjänst 

då de traditionella tekniklärarna inte räckte till. Detta är den huvudsakliga förklaringen 

till den bristande behörigheten i teknikämnet. 1980-talets lärarutbildningsreform 

beaktade detta vid genomförande av 1–7- respektive 4–9-lärarutbildningen. 

Redan 1992 tog LR initiativet till att verka för auktorisation eller legitimation av 

lärarkåren. Startskottet var en paneldebatt en blåsig höstdag i Stockholm där LR-

ordföranden Tomas Johansson presenterade formella förutsättningar. Jag var där i 

publiken. Lärarförbundet tyckte inte att det var något som var värt att driva – en 

ståndpunkt som de vidhöll fram till dess beslutet var fattat. 

Nästan 15 år senare tog den dåvarande alliansregeringen och Skolministern Jan 

Björklund initiativet till en utredning om en lärarauktorisation, som så småningom blev 

ett riksdagsbeslut om lärarlegitimation våren 2011. Jan Björklund var den första 

utbildningsministern som verkligen lyssnade in LRs krav och försökte omsätta mycket 

till politiska beslut. Allt blev tyvärr inte helt lyckat, tex kravet på starkt utökad 

dokumentation av elevernas kunskapsutveckling samt fler ämnen med nationella prov, 

vilka ökade lärares arbetsbörda markant. 
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Min lärarlegitimation utfärdades 2013-04-11. 

Skolverket fick uppdraget att administrera och utfärda legitimationer. Inledningsvis 

uppstod en hel del problem med att tolka examensbevis. Lärarutbildningsanordnarna 

hade de senaste 10–15 åren utformat kurser som inte var anpassade namnmässigt mot 

ämnen i grundskolan och gymnasiet. För många blev det en lång väntan för att få sin 

legitimation. 

I Uppsala kom det så småningom fram att ett antal lärare med tillsvidaretjänster inte 

hade slutfört sin lärarutbildning och därmed inte kunde få sin legitimation. Syftet med 

reformen var ju att endast legitimerade lärare skulle kunna bli fast anställda. De som inte 

kunde få ut sin legitimation rekommenderades att komplettera sin utbildning för att inte 

riskera sin fasta lärartjänst eller riskera att bli omplacerad till annan befattning.  

Karriärtjänster 
Nästa steg i professionsutvecklingen var att stärka kravet på karriärtjänster. Inför 

kongressen 2012 skrev Metta Fjelkner en debattartikel i Svenska Dagbladet med förnyat 

krav på karriärtjänster för lärare. Utifrån den formulerade Katarina Reineck och jag en 

skiss på hur systemet borde fungera. 

 

   
Grundskiss 2013, reviderad 2015.   Reviderad skiss 2017. 
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Första varianten av karriärtjänster blev en effekt av det avtal 2012 som slöts i slutet av 

september efter medling. Medlarna hade fått ett löfte från regeringen att regeringen 

skulle bidra till lärarlönerna om parterna tecknade avtalet. 

Inför hösten 2013 kunde kommunerna rekvirera statsbidrag till förstelärare och lektorer. 

Drygt 60 lärare och lektorer fick 5 000 respektive 10 000 kronor i löneökning från 

höstterminsstarten. Hösten 2014 utökades detta till drygt 200 lärare och 26 lektorer. LR 

i Uppsala var missnöjt med hur förstelärarna utsågs. Erfarna kompetenta lärare 

missgynnades. Majoriteten av förstelärarna var i åldersspannet 40 till 55 år. LR lyckades i 

alla fall förhandla fram att det statliga bidraget blev fast kontant lön. Flertalet friskolor 

och vissa kommuner använder fortfarande tillägget som ett tidsbegränsat lönetillägg. 

 

Diagram: Åldersfördelning förstelärare i grundskolan 2019, LR-medlemmar i Uppsala. 

2016 kom nästa statliga lönetillägg, ”Lärarlönelyftet”. Ca 40 procent av kommunens ca 

2000 lärare fick ett lönepåslag på 2 500 kronor. Även denna gång var LR missnöjt med 

fördelningen och kommunens bristande förmåga att utjämna ”orättvisorna” med egna 

lönepåslag. Kommunföreningen fortsätter att agera i löneöversynerna för att rätta till de 

ologiska löneprofilerna som uppstått efter den statliga insatsen. 

 

Anställda lärare i Uppsala kommun, februari 2016, bearbetat av Hans Eric. 
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2015 tillsatte regeringen en bred Skolkommission, under ledning av Skolverkets dåvarande 

generaldirektör Anna Ekström, som hade ”till uppdrag att lämna förslag som syftar till 

höjda kunskapsresultat, förbättrad kvalitet i undervisningen och en ökad likvärdighet i 

skolan”. I slutbetänkandet finns även tankar om en utveckling av lärartjänsterna. Björn 

Åstrand fick ett uppdrag att följa upp detta. I slutbetänkandet 2018, ”Utredningen om en 

bättre skola genom mer attraktiva skolprofessioner”, presenterade Åstrand en skiss som ligger 

nära modellen som vi i Uppsala hade agerat för, se sidan 14.  

 

Björn Åstrands skiss. 

I skrivande stund har inget av detta förverkligats. 
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Lärarstrejken 1989 

Våren 1989 inleddes centrala förhandlingar inom skolområdet. SACO/SR-S och TCO-S 

förhandlade med arbetsgivarparten SAV, Statens avtalsverk. Lärarfacken hade inte eget 

förhandlingsmandat. Ytterligare en spelare blandade sig i spelet, nämligen den ny-

tillträdde skolministern Göran Persson. Hans uppdrag var att driva igenom en kom-

munalisering av lärares och syo-konsulenters villkor. Försök gjordes av Persson, i 

samband med möten hos lärarfacken, att få dessa att acceptera ett kommande riksdags-

beslut. LR sade nej, vilket bekräftades i en medlemsomröstning i början av hösten.  

SACO/SR-S förhandlade för LR. TCO-S förhandlade för SL (Sveriges lärarförbund) 

och SFL (Svenska facklärarförbundet), de två fackförbund som 1991 bildade 

Lärarförbundet.  

I slutet av oktober varslade SACO/SR-S om strejk i fem kommuner, varav Uppsala 

var en. TCO-S fortsatte överläggningarna med SAV.  

 

 
UNT 1989-11-01. Ann-Christine Bengtsson, Heidenstamsskolan, LO och kongressledamot. 

Jag fick tillsammans med biträdande kommunombuden Gösta Sunnvius och Rosa 

Jansson ansvaret för att organisera arbetet under strejken. Telefonkedjor organiserades. 

Alternativa planer gjordes för det fall att vi skulle bli utestängda från det fackliga kansliet 

och telefonerna där. Telefonsvarare införskaffades hemma hos kommunombuden. Täta 

ombudsmöten organiserades. Strejkhandbok skickades från förbundskansliet. 
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UNT-ledare 1989-11-02 

Ett första stormöte arrangerades i Celsiusskolans aula andra kvällen innan strejken 

skulle bryta ut. Sittplatserna räckt inte till. Kampviljan var stor. Medlemmarna såg fram 

emot att få visa sitt missnöje mot såväl avtalsförslaget som Göran Person förslag om att 

kommunalisera lärarna. Kommande stormöten genomfördes i Filmstaden samt i 

Pingstkyrkan den 1 december. Lokalerna var fullsatta med engagerade medlemmar.  

 
UNT 1989-12-02. 
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Lokalombuden uppmanades att samla medlemmar skolvis mellan stormötena för att 

förmedla meddelande som gick ut via telefonkedjor samt att agera strejkvakter. Vad 

gäller mötet i Pingstkyrkan har jag en minneslucka, sannolikt beroende på stress. Dessa 

fem veckor blev det inte mycket sömn för min del.  

8 november enades centrala parter om medling, och SACO-SR-S sköt fram strejk-

hotet från den 9 till den 13 november. Skolförvaltningen kallade till överläggningar om 

ett antal dispenser, särskilt för medlemmar på låg- och mellanstadiet, vilket vi avvisade. 

9 november kunde vi läsa i Uppsala Nya Tidning att vuxenutbildningslärarna vid 

dåvarande Cederbladsskolan inte ville strejka eftersom inga särskilda yrkanden om vux-

villkoren fanns från LR. Jag var inte välkommen dit men en tillkallad central förhand-

lingsombudsman lyckades tala medlemmarna till rätta och få medlemmarna att rätta sig i 

ledet. 

På debattsidan i UNT debatterade LR-ombuden flitigt, särskilt triggade av ett inlägg av 

SFLs lokale ordförande Pelle Bultmark som var nöjd med det avtalsförslag som förelåg i 

början av november. Kommunföreningens styrelse samt distriktsordföranden Lars-Olof 

Bäckman svarade omgående med varsin replik på Bultmarks inlägg.  

 

 

         
UNT 1989-11-13. UNT 1989-11-15. UNT 1989-11-20. 

En dryg vecka senare fick jag en debattartikel publicerad med kritik mot Göran 

Perssons agerande i kommunaliseringsfrågan. Persson replikerade inte på denna… 
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UNT 1989-11-21 

13 november bröt strejken ut. Cirka 800 LR-medlemmar lämnade sina arbeten. På 

högstadiet och i gymnasiet, där LR dominerade, fick eleverna stora hål i sina scheman. I 

grundskolans lägre stadier hade vi då inte så många medlemmar. Tyvärr saknar jag 

kunskap om hur situationen löstes där. En LR-ansluten lågstadielärare blev hårt ansatt 

av Aftonbladet i en stort uppslagen artikel, där läraren tyckte synd om sina elever. Efter 

strejken blev hon mer fackligt medveten och aktiv som lokalombud. 

Inga krav från förvaltningen kom på att vi skulle utrymma det fackliga kansliet. 

Antagligen ville de veta hur vi kunde nås för att kunna diskutera oväntade problem som 

kunde uppstå. Även LR påkallade förhandlingar. Rektorn på Tiundaskolan ville för-

handla om att koncentrera elevschemat för att minimera elevernas håltimmar. Vi sade 

nej. 

Kommunföreningen i Stockholm började organisera manifestationer på Mynttorget 

utanför Utbildningsdepartementet. Uppsalamedlemmarna uppmanades ansluta sig. Tre 

fyllda bussar med ilskna medlemmar från Uppsala abonnerades vid ett tillfälle, ett stort 

antal som inte rymdes fick åka tåg.  

En kylig 25 november genomfördes en stor demonstration i Uppsala med marsch 

från Odinslund till Stora torget där distriktsordföranden Lars-Olov Bäckman samt Rosa 

Jansson höll till demonstrationsdeltagare och allmänhet. Strejkviljan var på topp. 

För att minimera behovet av strejkkassa rekommenderades medlemmar att anmäla 

sig till arbetsförmedlingen och söka jobb. Några lyckades. 
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UNT 1989-12-01. 

Nya bud kom från arbetsgivarparten Statens avtalsverk, SAV, bl.a. ytterligare höjd slut-

lön – dock lika för alla lärare oberoende av utbildningens längd. LR fortsatte strejken 

och utvidgade till fler kommuner. 

8 december fattade riksdagen beslut om kommunaliseringen med en svag majoritet 

av socialdemokraterna och vänsterpartiet. Vänsterpartisten Ylva Johansson, numera 

EU-kommissionär, hade övertygat en tillräckligt stor del av sina partikollegor att ansluta 

sig till propositionen. Utanför riksdagshusets kravallstaket hade ett stort antal LR-

medlemmar samlats för att försöka stoppa beslutet. 

 

 
UNT 9 december 1989. 
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LR-ledningen samlade snabbt ihop till en extrakongress för att diskutera läget och 

enades den 13 december att rekommendera SACO/SR-S att säga nej till budet och 

fortsätta strejken.  

14 december skriver SACO-SR-S under avtalet! LR-ombuden i Uppsala får beskedet 

av hemkommande kongressledamöter vid möte i Vuxenskolans lokaler. 

Såväl lärare som syo-konsulenter var missnöjda med avtalet. Syo-konsulenterna 

tappade sin lönegradsplacering och fick som första LR-grupp individuella och differen-

tierade löner efter lokala löneförhandlingar. 

Fredag 16 december återgick LR-medlemmarna till arbetet, besvikna efter 5 veckors 

strejk. 

För oss i kommunföreningens ledning återstod en del strejkuppgifter. Alla medlemmar 
fick fylla i en ”deklaration” för hur mycket lön de hade gått miste om under strejken. Jag 
och Gösta Sunnvius fick ägna några dagar åt att värdera alla medlemmars anspråk på 
strejkersättning. Normen var a-kassenivån, det vill säga ca 80 procent av förlorad lön. 

En gnistrande kall vinterkväll veckan därpå inbjöds medlemmarna till en samling i 

Granebergs festlokal för ”gravöl” och debreafing. Ingen var upplagd för dans, det blev 

en kväll att sörja tillsammans. 

     
Skolvärlden nr 1 1990.   UNT 89-12-15. 

 Märkligt nog fungerade kommunikationen med medlemmar och ombud tillfredsställande. 1989 

fanns varken datorer eller fax. Inget internet, ingen e-post, ingen mobiltelefon. Bara fast ansluten 

telefon via Televerket. De upprättade telefonkedjorna över ombuden fungerade. Ombuden hade 

följt upp med egna telefonkedjor för skolans medlemmar.  
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Fackligt inflytande med samverkan 

I slutet av 1970-talet drev riksdagen igenom att antal lagar vars syften var att ge de 

fackliga organisationerna formell möjlighet att påverka arbetsgivares inför beslut i 

personalfrågor. Medbestämmandelagen (MBL), Arbetsmiljölagen (AML) samt Lagen om facklig 

förtroendemans ställning på arbetsplatsen (FFM) med flera kom till då. Huvudorganisationerna 

SACO/SR, TCO och LO kompletterade med avtal kopplade till lagarna. Bland annat 

tecknades samverkansavtal (MBA-S och MBA-KL för stat respektive kommun-

landsting) som dock inte fick något större inflytande lokalt, så vitt jag vet. 

Efter kommunaliseringen av skolan 1 januari 1991 påbörjades ett arbete inom 

kommunsektorn för att få fram ett ramavtal. Efter överläggningar i finska Villmanstrand 

tecknades U-92 (Utvecklingsavtal 1992). Avtalet var tänkt som en inspiration för att teckna 

lokala samverkansavtal i kommunerna. 

I Uppsala var det trögt. LR och Lärarförbundet var eniga om att ett lokalt sam-

verkansavtal måste innehålla skrivningar om samverkan på skolnivå. Rektor äger många 

beslut, tex om tjänstefördelning, resursfördelning m.m. som lärarfacken har ett intresse 

av att ha insyn i och möjlighet att påverka. Ett sista försök till enighet gjordes i samband 

med en tvådagarskonferens vid Wattholma gård i slutet av 90-talet. Positionerna förblev 

låsta. 

Det centrala avtalet ÖLA 2000 innehöll emellertid skrivningar om samverkansformer 

för skolutveckling. 14 maj 1996 tecknades ett skolutvecklingsavtal med lokala part-

sammansatta arbetsgrupper på skolenhetsnivå. LR och Lärarförbundet hade därmed 

lokal samverkan på skolan. 

Först i november 2000 tecknades till slut ett samverkansavtal för hela kommunen. 

Eftersom LR och Lärarförbundet hade en överenskommelse om partsgrupper på skol-

nivå kunde vi skriva på kommunavtalet och komplettera med en särskild bilaga om 

enhetssamverkan på skolorna. Övriga fackförbund nöjde sig med samverkan på 

förvaltningsnivå. 

I mitten av 00-talet uppdaterade de centrala parterna ramavtalet som fick beteckningen 

FAS-05 (Förnyelse – Arbetsmiljö – Samverkan 2005). Skyddsombudens stärkta roll var en 

bärande idé i detta ramavtal. De lokala förhandlingar som följde, och som syftade till 

anpassning till FAS-05, blev lika komplicerade som tidigare. LRs och Lärarförbundets 

krav på skolsamverkan var återigen den stora tvistefrågan. Det avtal som slutligen slöts 

2007 innehöll skrivningar om möjlighet till enhetssamverkan om parterna kunde enas 

om detta i förvaltning. LR tog initiativet till förhandlingar för skolområdet inom 

förvaltningen Vård och Bildning och kunde till slut – trots motstånd även från andra 

fackförbund – teckna ett avtal om samverkan på skolnivå. Muntligt enades parterna om 

att frågor i lokal samverkan som berörde medlemmar i fackförbund som inte var 

representerade skulle ajourneras för att ge berört fackförbund att lämna synpunkter 

inför beslut. 
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Utdrag ur långt samverkansprotokoll med Vård och bildning 2007-04-16. 

Nästa översyn av samverkansavtal påbörjades 2012. Återigen var enhetssamverkan den 

stora tvistefrågan. Denna gång blev lösningen en möjlighet att komplettera med 

”LOKAS” (lokalt samverkansavtal) för verksamhetsområden (tex grundskola och 

gymnasieskola) och skolenheter. En mall för LOKAS innehöll en beskrivning av hur 

samverkan skulle hanteras. Den 1 november 2012 tecknades avtalet vid en ceremoni i 

Fackens hus. Avtalet började gälla 1 mars 2013. 

 

 
Katarina Reineck och förhandlingschefen Anna Lind bekräftar nytt samverkansavtal.  

Foto: Hans Eric Lindahl. 

Arbetsgivaren följde upp avtalet med instruktioner till chefer – ”Samverkan – så här gör 

vi i Uppsala kommun”. Tillämpningsanvisningen uttryckte visioner om samverkan i linje 

med lärarfackens ståndpunkter. I samband med avtalets genomförande bildades ett 

avtalsvårdande råd med de personer som varit mest aktiva i avtalsarbetet. Katarina 

Reineck företrädde LR. Rådets uppgift var att tolka uppkomna problem med avtalet. 

Vid några tillfällen har skriftliga tolkningar formulerats, bland annat om konsekvenser av 

ändrad nomenklatur i samband med kommunal omorganisation. 
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Vägen mot sammanbrott 
Hösten 2017 tecknade de centrala parterna ett nytt ramavtal – Avtal om samverkan och 

arbetsmiljö – av många benämnt SAM-17: ”Syftet med denna centrala överenskommelse 

är att stimulera en väl fungerande lokal samverkan som utgår från arbetsplatsen 

avseende frågor som rör verksamheten och dess utveckling samt arbetsmiljö och hälsa.”  

Strax innan hade kommunens förhandlingschef Anna Lind aviserat överläggningar 

om ett reviderat samverkansavtal, utan att säga upp det gamla avtalet. När SAM-17 blev 

känt var det en självklar tolkning för LRs kommunförening, och även för 

Lärarförbundets motsvarighet, att nu var vägen öppen för entydig lokalsamverkan i ett 

nytt avtal. Under förhandlingarnas gång visade det sig emellertid att förhandlingschefen 

hade en helt annan agenda – nämligen att avveckla samverkan på skolorna. 

Förhandlingschefen avvisade hela tiden lärarfackens krav på att SAM-17 skulle vara 

utgångspunkten för ett nytt avtal. Övriga fack tyckte som LR men propsade inte. 

Signifikant är den bristande uppföljningen av samverkan samt viljan att hitta praktiska 

lösningar som passar alla förbund. Diskussionen om detta fördes aldrig. 

I slutet av maj 2018 tecknade alla fackförbund utom lärarfacken ett nytt samverkans-

avtal, som låg långt ifrån intentionerna i SAM-17. Samtidigt sade arbetsgivaren upp 

avtalet från 2013 mot lärarfacken med sista giltighetsdag 30 november 2018. Under 

hösten gjordes nya försök att övertyga ledande tjänstemän och politiker att ett nytt avtal 

måste relatera till SAM-17. Ett nytt centralt avtal, HÖK-18, tecknades efter medling i 

slutet av september. Även detta avtal förutsatte partsarbete på skolorna, vilket arbets-

givarna inte beaktade. Från 1 december var lärarfacken tillbaka i en situation med 

klassisk medbestämmandelag, MBL. Samarbetsklimatet närmade sig den absoluta 

nollpunkten. 

Vid Kommunstyrelsens (KS) decembersammanträde togs ett beslut med uppdrag till 

förhandlingschefen att försöka få tillstånd en försöksverksamhet på vissa skolor med 

lokalsamverkan. Handlingen till mötet, skrivet av förhandlingschefen, innehöll en hel del 

insinuationer och felaktigheter, som LR reagerade emot i skrivelse till KS-ledamöterna. 

KS beslutade dock enligt förhandlingschefens förslag och samarbetsklimatet för-

sämrades ytterligare 

Rektorerna fråntogs rätten att förhandla enligt MBL, alla MBL-förhandlingar 

hanterades av Arbetsgivarenheten. Möjligheten till påverkan i rektorsrekryteringar 

försvårades. Vi var tillbaka till ett läge som nog är snarlik tiden före 70-talets mitt innan 

MBL – arbetsgivaren bestämmer utan att ge arbetstagarpart möjlighet att lämna reella 

synpunkter. 

Kommunföreningen försökte få arbetsgivaren att inse det orimliga i de vidtagna 

åtgärderna men positionerna fortsatte att vara låsta. Mot slutet av våren 2019 togs 

kontakt med LRs förhandlingschef för att få de centrala parterna att medla i konflikten. 

Ett första möte dröjde ända till oktober. 

När detta skrivs strax före jul 2019 är läget fortfarande låst trots att det har gått ett år 

med frustrerande samverkansklimat. LR och Lärarförbundet agerar dock gemensamt i 

denna fråga.  
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LRs fackliga lokaler och starten på digitaliseringen 

När jag fick mitt första kommuncentrala uppdrag som biträdande kommunombud på 20 

procent hösten 1984 låg LRs kansli på Kungsängsgatan 5B, på fjärde våningen ovanför 

restaurang Rififi. Jag fick ta över Carl-Axel Brantingsson rum, då han gått ner i facklig 

tid efter att ha börjat arbeta på Katedralskolan. I rummet bredvid satt Rosa Jansson och 

Birgit Morell Landström. Under de månatliga styrelsemötena klämde vi in ett tiotal 

stolar i ett av rummen. Då satt vi trångt. Huvudskyddsombudet Gunnar Liss fullgjorde 

sitt uppdrag utifrån sin bas som lärare på Brantingsskolan. I slutet av 1980-talet 

kompletterades gruppen med Gösta Sunnvius, som övertog huvudskyddsombuds-

uppdraget 1991. 

I korridoren fanns även rektorerna för specialundervisningen och hemspråks-

undervisningen samt skolöverläkaren. Efter något år lämnade dessa lokalerna och 

placerades med Skolförvaltningen. Delen mot Kungsängsgatan reglades och vi fick rum 

mot innergården samt ett rum med utsikt över takåsarna vid Bredgränd. I sistnämnda 

rum placerades en från förvaltningen utrangerad Ericson-dator med grön bildskärm och 

floppydisk som minnesenhet för dokument. Vid den tiden valdes även Björn Sundin in 

som biträdande kommunombud, vilket var starten på en datorsatsning inom kommun-

föreningen. Björn övertygade styrelsen om behovet av bättre datorkapacitet och en 

Macintoshdator köptes in tillsammans med programmet Claris Works.  

Nästa flytt gick till fjärde våningen på Kungsängsgatan 5A, då huvuddelen av Skol-

förvaltningen hade flyttat till Atriumhuset, Bredgränd. Våra lokaler vår på fjärde 

våningen ovanför Landings konditori. Vi fick fler rum, och dessutom blev personal-

chefens tjänsterum ett väl tilltaget styrelserum.  

Vi startade medlemsbladet Snigeln, som distribuerades med internposten 

(snigelposten) till lokalombuden för vidare spridning. 

 

Några år senare var det dags igen. Ny adress Bredgränd 18, hiss till 7 trappor. Fönster 

mot Kungsgatan ovanför Stadsteatern. Även här fanns ett rum tillräckligt stort för 

styrelsebordet. Dessutom tre arbetsrum för oss fem med facklig tid 50–100 procent. 

Fyra Macdatorer hade vi nu tillgång till, men ännu ingen datorkoppling till kommunens 

nätverk, som vägrade släppa in Macar. Björn ordnade med internetanslutning via 

telefonnätet. Hastigheten torde ha varit 14 kb/sekund. Internet var en nyhet som Björn 

introducerade för oss alla. Det dröjde inte länge förrän Björn hade ordnat en lokal 

hemsida, www.uppsala.lr.user.bahnhof.se, som var aktiv fram till 2004 då vi fick en lokal 

hemsida kopplad till förbundets hemsida. Några år senare startade Björn även en 

Facebooksida, www.facebook.se/lruppsala, som fortfarande är aktiv. 

 

 

file:///C:/Users/01830/AppData/Local/Temp/www.facebook.se/lruppsala


Version april 2020 

28 

 

Under denna period ersatte Anders Ingvarsson Björn Sundin som biträdande 

kommunombud. Anders ersatte även Birgit i rollen som ordförande. Rosa Jansson blev 

pensionär. Så småningom begärde vi och fick en stationär PC samt kabeldragning till 

lokalerna så att vi kunde ansluta oss till kommunens nätverk. 

Sommaren 1999 var det dags för nästa tillfälle att packa flyttlådor. Ny adress Bäverns 

gränd 17, andra våningen i samma hus som nuvarande hotell Academia. Antalet pärmar 

med dokument hade ökat rejält under åren vilket innebar att ett antal lådor med pärmar 

fördes till Folkminnesarkivet i kvarteret Sandbacken. 

 
UNT 1999-11-27. 

Nytt på Bäverns gränd var att vi delade korridoren med SACO-rådet, SKTF (numera 

Vision) samt Kommunal. Begreppet Fackens hus etablerades i samband med invigningen 

hösten 2015, då finanskommunalrådet Lena Hartwig klippte bandet. Socialförvaltningen 

frågade om de kunde placera en grupp från daglig verksamhet i lokalerna för att hjälpa 

till med disk och andra enklare arbetsuppgifter. Efter några inledande byten av 

arbetshandledare kom Maria Amigo. Hon leder gruppen fortfarande hösten 2019, och 

ser till att gruppen håller snyggt och rent i kök och konferensrum. Hon fixar även 

uppskattade små delikatesskakor till husets möten – trots avsaknad av ugn.  

Vi disponerade sex rum i lokalerna. Ett stort sammanträdesrum gav möjlighet till 

Repskap på plats. En gemensam kopiator med övriga fackförbund underlättade 

kopiering och utskick via Internposten. Nu fanns även möjlighet att på allvar börja 

kommunicera via e-post. 
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Fastighetsägaren sade upp lokalerna våren 2013. 

Flytten gick hösten 2013 till Transportsstyrelsens 

tidigare lokaler på Kungsgatan 62. Personalchefen 

Lars-Sture Persson fick klippa bandet denna gång vid 

invigningen. 

Hur länge Fackens hus blir kvar i dessa lokaler 

återstår att se. Sannolikt blir det förändringar i 

samband med att utbyggda Stadshuset står klart, 

preliminär 2021. 
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Uppsala kommuns organisation under åren  

Under 1970- och 1980-talen fanns en traditionell skolstyrelse med en skolförvaltning 

som hanterade grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Förskole-

verksamheten låg under Socialnämnden fram till 1998, då förskolan fick en läroplan och 

blev en del av utbildningsväsendet. Lärarförbundet var starkt pådrivande i den frågan. 

I början av 1990-talet påbörjades en försöksverksamhet med kommundelsnämnder 

(KDN) i stadsdelarna Knivsta och Gottsunda. Dessa hade ansvar för bl.a. förskola och 

grundskola i områdena. I mitten av 1990-talet blev hela kommunen uppdelat i 

kommundelsnämnder. Gymnasieskolan och vuxenutbildningen hanterades av Nämnden 

för frivillig utbildning, NFU, med en egen skolförvaltning. LR varnade för risken att 

decentraliseringen skulle kunna leda till varierande löne- och anställningsvillkor, vilket i 

viss utsträckning besannades. 

2003 bildade Knivsta egen kommun i samband med nästa kommunala utvecklingsfas. 

Utvecklingen gick åt olika håll i nämnderna varför nästa steg i 

organisationsutvecklingen blev bildandet av Vård och bildning som utförare av det mesta 

av kommunens verksamhet med ca 12 000 anställda. En liten decentraliserad 

verksamhet blev kvar med försöket med ”självstyrande skolor” med en egen nämnd, 

Nämnden för självstyrande skolor, NSS. Bolandskolan, Katedralskolan och Nannaskolan 

ingick i detta försök. Skolorna i Stenhagen samlades i en egen förvaltning, Stenhagens 

kulturcenter, med egen skolchef. LR motsatte sig försöken främst på grund av risken för 

alltför liten turordningskrets i händelse av uppsägningar vid arbetsbrist. 

 

 
UNT hösten 2007. 

Organisationen hade prägel av ”New public management” med titulaturer från privata 

näringslivet. ”Affärsområdeschef” var tex ansvarig för grundskolan. 

I denna kommunala organisation ingick även ett antal beställarnämnder, tex Barn- och 

ungdomsnämnden (BUN) med beställaransvar för förskola och grundskola, såväl 

kommunala som fristående. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beställde bl.a. 

gymnasie- och vuxenutbildning. En beställning av vuxenutbildning i gymnasiets 
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allmänna ämnen blev bara ettårig då LR hade påvisat att utbildningsanordnaren inte 

kunde hålla önskvärd kvalitet. 

I nuvarande organisation är vi tillbaka med en utbildningsnämnd och en 

utbildningsförvaltning med ansvar för förskola och skola. Experimenten med 

självstyrande skolor samt Stenhagens kulturcenter avvecklades. Kommunala 

musikskolan, numera Kulturskolan, frikopplades från skolväsendet och fördes 

organisatoriskt till Kulturförvaltningen. 2017 flyttades vuxenutbildningen till 

Arbetsmarknadsnämnden, trots LRs protester. Arbetsgivaren accepterade till slut att lärare 

från båda förvaltningarna skulle bilda gemensam turordningskrets i händelse av 

uppsägningar på grund av arbetsbrist. Utbildningsnämnden är såväl beställare för 

kommunala och fristående utbildning samt utförare av den kommunala verksamheten. 

Under utbildningsdirektören ansvarar gymnasiechef, grundskolechef samt förskolechef 

för respektive områden. 

”Direktör” blev det gemensamma titulaturen för förvaltningschefer och vissa andra 

högre chefer i kommunen. 

Många skolchefer, som jag har försökt utmana, har passerat under årens lopp. 1980-talet 

med Karl-Eric Fahlgren och Bo Wilund, 90-talets kommundelstid med Ann Åkesson, 

grundskolechef Per Pettersson på 00-talet samt slutligen Birgitta Pettersson de senaste 

åren. Villkorsförhandlingar sköttes oftast av personalvetare (som döptes om till HR-

specialister). Lennart Hjort och Berit Svantesson fungerade under många år som 

förhandlare för arbetsgivaren i lokala avtalsförhandlingar. 
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Uppsala distrikt 

Distriktsstyrelsen 
Till distriktsstyrelsen väljs endas ordförande, vice ordförande och kassör. Valen sker vid 

distriktsmötet under kongressår. Övriga styrelseledamöter, en per kommunförening, 

utses av kommunföreningarna i distriktet. Från 1990-talet har även studerande-

föreningen en plats i distriktet.  

I min roll som arvoderad kårortsombudsman verkade jag för att distriktsstyrelsen 

adjungerade kårortsombudsmannen från början av 1980-talet för att för att ge kommun-

föreningarna inblick i verksamheten på lärarutbildningen. Då fanns ytterligare två 

kommunombud företrädda i distriktsstyrelsen, nämligen ombuden för AMU samt 

Landstinget. När AMU (statliga arbetsmarknadsutbildningen) privatiserades och blev 

Lernia tappade Lernia platsen i distriktsstyrelsen. Landstinget drev länge naturbruks-

utbildningen på Jällaskolan samt vårdutbildningen på Kronåsskolan. När kommunen tog 

över dessa verksamheter blev Jällaskolan en ”vanlig” kommunal skola och Kronåsskolan 

uppgick i Lundellska skolan, som hade flyttat in i Kronåsskolans lokaler. 

 

 
UNT 1990-05-26. 

1992 beslutade distriktsstyrelsen att adjungera kommunombudet i Heby kommun, som 

då hörde till Västmanlandsdistriktet. Anledningen var att flertalet ombud bodde i 

Uppsala och hade lättare för att delta i möten och utbildningar där istället för i Västerås, 

som var huvudorten i Västmanland. Till kongressen 1996 skrev jag och kommun-

ombudet i Heby en gemensam motion till kongressen om att föra över Heby kommun-

förening till Uppsaladistriktet. Motionen bifölls. Några år senare blev Heby en del av 

Uppsala län. 
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Styrelsemötena under 1980-talet var i allmänhet förlagda hemma hos kassören, seder-

mera revisorn, Martin Berg på Döbelnsgatan. Från kring 1990 förlades mötena i 

Uppsala kommunförenings lokaler. 

 

Under 2010-talet påbörjade styrelsen en diskussion om att aktivera pensionärs-

medlemmarna på ett bättre sätt. När Björn Sundin blev pensionär var han beredd att 

hålla i träffar för LR-pensionärerna. Verksamheten påbörjades hösten 2014. Sedan dess 

har 10–15 medlemmar träffats för intressanta föreläsningar på LR-kansliet i Uppsala ett 

par gånger per termin. 

Distriktets utbildningar 
Något som hela tiden varit distriktets roll är ombudsutbildning samt samordning och 

informationsutbyte av kommunföreningarnas verksamhet. Grundutbildningen av 

lokalombud och skyddsombud genomfördes länge under tre utspridda dagar under 

läsåret. Inget centralt utbildningsmaterial fanns. Distriktsordföranden och den regionala 

ombudsmannen kallades årligen till fortbildning där bl.a. de aktuella frågor som skulle 

behandlas i distrikten gicks igenom. Ordföranden och ombudsmannen paketerade det 

som ansågs som väsentligt för ombuden att kunna, i grunden Medbestämmandelagen, 

Arbetsmiljölagen samt Lagen om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen. 

Skollagen och skolförordningen kompletterade samt information om LRs och 

kommuners organisation. Särskilda utbildningsinsatser genomfördes i samband med att 

nya avtal tecknades. 

I början av 2000-talet togs ett mera styrt program för den grundläggande ombuds-

utbildningen fram. Ett femdagarsprogram som årligen revideras är fortfarande norm. 

 

 
Ombudsman Lars-Olof Bäckman leder grundutbildning 2005. OH-projektorn var ett viktigt redskap.  

Foto Hans Eric Lindahl. 
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Ombudsutbildning i mitten av 00-talet. LRs egna dataprojektor gör entré. Björn Sundin i mitten. 

Foto Hans Eric Lindahl. 

 

Två gånger per år har distriktsordförandena samlats i Stockholm för utbildning och 

erfarenhetsutbyte. Ungefär var tionde år har förbundsstyrelsen i propositioner till 

kongressen försökt avveckla distriktsorganisationen. De enda förändringar som har skett 

är att distriktsindelningen ändrats och inte längre följer länsgränserna.  
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Uppsalamedlemmar med förbundsuppdrag 

Alltsedan organisationsförändringen på 1980-talet har LR 

haft kongress vart fjärde år, samma år som sommar-

olympiaderna. Fram till 1996 hade inga medlemmar från 

Uppsaladistriktet tagit plats i kongressvalda uppdrag, men 

1996 valdes Mats Olof-Ors, vägledare från Uppsala, in i 

förbundsstyrelsen (FS) samtidigt som jag blev suppleant i 

Dechargeutskottet (DU), förbundets granskningsorgan av 

den politiska verksamheten. Mats blev kvar till kongressen 

2008. 

2000 blev jag ordinarie ledamot i DU, en plats som jag 

fick behålla fram till 2016 års kongress. 1996 fick jag även 

äran av att sitta som en av fyra mötesordföranden, då 

tillsammans med Ann Renbjer. Även de kommande tre 

kongresserna, 2000, 2004 och 2008 blev jag utsedd att sitta i 

mötespresidiet. 

2000 års turbulenta kongress var en 

utmaning. Förbundsordföranden Tomas 

Johansson och de vice ordförandena avgick 

två veckor före kongressen efter en 

medlemsomröstning av förslaget till nytt 

centralt avtal, som klart gick förbunds-

ordföranden emot. Formellt fick därför två 

parallella kongresser genomföras samtidigt, 

vilket nog inte alla kongressdeltagare 

uppfattade i alla delar.  

Inledningsvis fick en formell 

extrakongress besluta om en intermistisk 

förbundsledning, som fick ansvara för styrelsens hållning i bl.a. motionsbehandlingen. 

Under delar av ordinarie kongress beslutades bl.a. att Metta Fjelkner är förbundets nya 

ordförande. Jag hade äran av att hålla i mötesordförandeklubban vid det tillfället. 

Vid 2000 års kongress fick även Anders Ingvarsson plats i förbundsstyrelsen och 

blev kvar tillsammans med Mats fram till 2008, då Katarina Reineck fick bli den som 

Uppsaladistriktet förde fram och som fick ta plats i förbundsstyrelsen. Katarina är 

fortfarande FS-ledamot i skrivande stund. 

Även en styrelseledamot i studerandeföreningen i Uppsala invaldes i FS, Andreas 

Burman. Andreas heter numera Mörck i efternamn och är sedan januari 2019 

förbundets kanslichef.  

  

 
UNT 1991-12-12 

UNT 1999-11-27. 
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Medlemsrekrytering 

I slutet av 1970-talet var lärarutbildningen ettårig efter fil. kand-examen. Rekryteringen 

av studenter skedde främst genom brevutskick från förbundet centralt samt via aktiva 

insatser från lokalombud i samband med lärarkandidaternas praktik. En arvodesanställd 

kårortsombudsman servade SYL-studenterna för att hålla verksamheten igång. När SYL 

(Sveriges yngre lärares förening) avvecklades och LRs studerandeförening bildades byttes även 

titulaturen för den arvodesanställde till studerandeombudsman med likartade anställnings-

villkor. Oftast stannade studerandeombudsmännen ett till två år på sina uppdrag.  

 

 
Första kullen av blivande 1–7-lärare och 4–9-lärare augusti 1988. UNT 1988-08-30. 
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Under slutet av 1980-talet genomgick lärarutbildningen stora omdaningar. Antalet orter 

med lärarutbildning utökades från sex till dryga tjugotalet. En utredning i slutet av 

sjuttiotalet rekommenderade införandet av en enhetslärare för hela grundskolan. Efter 

tiotalet år av diskussioner och påverkan från LR beslutade riksdagen om ett system som 

LR kunde acceptera. Klasslärarutbildningen blev akademisk i och med att 1–7-lärar-

utbildningen ersatte den tidigare seminarieutbildningen för låg- och mellanstadielärare 

och 4–9-lärarutbildningen blev en i princip 4-årig utbildning och mer styrd än tidigare. 

Gymnasielärarutbildningen frikopplades från grundskollärarutbildningen. Då 1–7-lärar-

utbildningen blev mer ämnesinriktad än tidigare beslutade LR att även 1–7-lärarna skulle 

vara en kategori som LR aktivt skulle rekrytera.  

Rekryteringen i Uppsala vid gamla Seminariet fokuserades till studenternas första dagar i 

slutet av augusti. Under många år hyrde LR en husvagn som placerades utanför 

seminariebyggnaden för att locka studenter till besök för att anmäla sig som medlem. 

Kaffe samt bullar från numera nedlagda konditori Savoy på Ringgatan hade vi att bjuda 

på under studenternas raster. I husvagnen kunde även rekryteringsmaterial förvaras 

dessa dagar. Något utrymme inomhus för rekrytering dröjde ytterligare några år, liksom 

möjligheten att disponera utrymme i Seminariets lokaler för rekryteringsmaterial. Då 

liksom nu var även Sveriges Lärarförbund – efter 1991 Lärarförbundet – också 

närvarande utanför Seminariebyggnaden, ibland med ett partytält uppställt. Min 

uppfattning är att Lärarförbundet i stor utsträckning försökte kopiera aktiviteter som vi 

var först med. De kopierade även anslutningsvillkoren. När LR-anslutna fick ett 

medlemskort, tog Lärarförbundet fram något liknande. När LR erbjöd medlemskap för 

en engångskostnad på 100 kronor för hela studietiden följde Lärarförbundet med även i 

detta. Så småningom enades LR och Lärarförbundet om att det viktigaste var att ansluta 

studenterna. De som inte kunde bestämma sig för vilket fackförbund de skulle gå med i 

rekommenderades att gå med i båda. 

 
LR och Lärarförbundet försåg de nyexaminerade med pekpinnar. Första organiserade avgångsceremonin. UNT 1989-06-09. 
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Från 2010 är lärarutbildningen vid Uppsala universitet lokaliserad till Blåsenhus, där LR 

och Lärarförbundet lyckades prata till sig ett gemensamt förrådsutrymme under stora 

trappan. Numera sker rekryteringsinsatserna i samband med en ”minimässa” under 

studenternas första dag i augusti respektive januari. Förutom LR och Lärarförbundet 

medverkar ett antal ytterligare organisationer med studerandeanknytning. 

Vid kongressen 1996 uppmärksammades att LR hade fått sin medlem nummer 50 000. 

Naturligtvis ett ”riggat” val, då en 1–7-lärare utsågs till medlem nummer 50 000 som 

markering av att den gruppen också är självklara medlemmar av LR. ”Lärare med klass 

väljer LR” var en slogan som förbundet tog fram. 

Klass- och speciallärarföreningen 
I Uppsala startades en lokal Klass- och speciallärarförening (KS-föreningen) för att synliggöra 

att LR värnar även dessa medlemmars intressen. Kommunföreningens valberedning fick 

i uppdrag att säkerställa att KS-medlemmar föreslogs till styrelsen. Elsa Svensson var 

den första KS-föreningsmedlemmen att ta plats i kommunföreningens styrelse. 

KS-föreningen upplöstes i slutet av 1990-talet, främst beroende på svårigheter att 

hitta någon ansvarig för gruppen. Eftersom det då fanns en relativt stor acceptans att 

KS-medlemmar var lika värdefulla medlemmar som andra var detta inget större problem 

för förbundet. 

För att förstärka rekryteringen av KS-medlemmar lokalt, såväl studerande som 

yrkesverksamma, startade förbundet projektet Medlemsutvecklingsgrupper (MUG) i början 

av 1990-talet. Uppsalas MUG-grupp bestod av Hans Eric Lindahl, Gösta Sunnvius, Elsa 

Svensson samt Peter Hallerdt, utsedda av kommunföreningens styrelse. 

Nästa steg i rekryteringsarbetet blev att utlysa uppdrag som rekryteringsombud, Reko. 

Uppdraget är på 20 procent. Det har varit en stor omsättning på personer som haft 

uppdraget, och flera har gått vidare till andra LR-uppdrag, t.ex. Sari Läteenmäki-

Lahnalampi, Björn Cardenas och Petra Åkerström. Helena Hedman-Skoglund valde den 

politiska banan, Liberalerna, blev ordförande för Utbildningsnämnden i Uppsala från 

januari 2019. 

Rekryteringsbegränsning? 
I mitten av 1990-talet bildade LR och Lärarförbundet ”Lärarnas samverkansråd, främst i 

syfte att skapa en enig motpart mot Svenska Kommunförbundet (numera SKR). Av 

statuterna framgår att förbunden inte ska rekrytera medlemmar från varandra. Lokalt 

har inget av förbunden – varken då eller senare – tagit den delen av statuterna på stort 

allvar. 

I mitten av 1980-talet hade Uppsala kommunförening kring 800 medlemmar. Förbundet 

skickade medlemslistor en gång per termin. Hösten 2019 är medlemsantalet ca 1500 

varav ca 1100 är kommunalt anställda. Kommunombuden kan sedan många år kolla 

dagsaktuella medlemstal via förbundets webbplats. Studerandeföreningens 

medlemsantal ligger ganska konstant på runt 1200 medlemmar. 
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Uppsala-SYL på 1970- och 80-talet 

På 1970-talet var lärare kommunala anställda med statligt reglerade tjänster – det så 

kallade dubbla huvudmannaskapet. LRs organisation genomgick stora förändringar 

under 1970- och 1980-talen utifrån en anpassning till de politiska förändringarna. 

Kommunföreningar bildades 1975 med anledning av kommunreformen. Den 

kommande arbetsrättslagstiftningen (MBL, AML m.m.) motiverade en stärkt lokal 

facklig organisation. 

Yngre lärare som inte hade fått ordinarie tjänst var anställda som extra ordinarie lärare. 

Inom LR organiserades dessa i SYL – Sveriges yngre lärares förening. Även lärarstudenter 

anslöts till SYL. Under sjuttitalet minskade behovet inom LR att skilja ut ordinarie och 

icke ordinarie lärare. SYL blev främst en intresseförening för LR-anslutna lärarstudenter 

och så småningom under 80-talet gjordes en ny LR-organisation med intresseföreningar 

och LRs Studerandeförening bildades efter kongressen 1984. 

Hösten 1977 fick jag plats på lärarutbildningen i Uppsala – lokaliserad i Seminariet. För 

mig var det självklart redan då att jag skulle ansluta mig till SACO-anslutna Lärarnas 

Riksförbund. Den 1 oktober registrerades medlemskapet. Några veckor senare kom en 

inbjudan till ett möte med Uppsala-SYL. Värd var Göran Rudenholm, som lyckades 

övertala de två närvarande lärarstudenterna att bilda en styrelse bestående av Carsten 

Lindberg, ordförande samt jag. Den fackliga karriären var påbörjad. 

 
Uppsala-SYLs styrelse 1981. Hans-Eric Lindahl (Kårortsombudsman), Stefan Wikström (numera 

Edelsvärd), Mårten Wahlund, Carsten Lindberg och Mats Einerfors. 

Foto Hans Eric Lindahl. 

En het fråga som Uppsala-SYL tog tag i var ersättning under ”handledarveckan”. 

Lärarutbildningen var en ettårig påbyggnad på en fil.kand-examen i lämpliga skolämnen. 

I mitten av termin två, praktikterminen, bjöds handledarna in till en veckas kompetens-

utveckling, varvid lärarstudenterna förutsattes att ta över hela handledarens tjänst utan 

ersättning. Våren 1978 intensifierades arbetet bland lärarstudenterna för att få ersättning 

under handledarveckan. Det blev en pyrrusseger. Lärarhögskolan ställde in handledar-

veckan. Carsten Lindberg och jag fortsatte arbetet i denna fråga inom Uppsala-SYL 
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även efter avslutad lärarutbildning våren 1978. Också andra lärarutbildningsorter 

protesterade. 

UHÄ, Universitets- och Högskoleämbetet gav ut nya anvisningar hösten 1978, vilka 

verkade kunna bidra till en öppning för lärarkandidaternas krav. Carsten och jag upp-

vaktade Ingemar Nilsson på UHÄ våren 1979 och fick då en ny bild att UHÄ inte hade 

mandat att ge alltför tydliga anvisningar, då ersättningsfrågan måste hanteras lokalt av 

respektive institution. Ingen fick dock effekt i Uppsala, där studierektor Sven Jansson 

fortsatte med att ställa in handledarveckan.  

Så småningom ebbade frågan ut, då en fyraårig ämneslärarutbildning gjorde entré, 

med ett nytt upplägg av praktiken, numera benämnd VFU, Verksamhetsförlagd utbildning.  

Under 1980-talet var även meritvärderingssystemet en het fråga. Formella meriter och 

tjänsteår i statlig och kommunal tjänst var avgörande. Rektor fick acceptera den sökande 

som Skolförvaltningen beräknat som mest meriterad. Skolöverstyrelsen beslutade om 

vissa justeringar som missgynnade de som redan hade påbörjat sin utbildning med de 

tidigare villkoren. Studerandeföreningen framförde synpunkter till det centrala för-

bundet. I slutet av 80-talet diskuterades en avveckling av meritvärderingssystemet, trots 

LRs protester. Inför kommunaliseringen 1 januari 1991 avvecklades meritvärderings-

systemet helt. 

 
UNT 1982-12-11. 

Kommunikationen före internet 
I början av 1980-talet var fast telefoni via Televerket och brev via Postverket det som 

gällde i kommunikationen med medlemmar, utöver affischering på Lärarhögskolan. Jag 

skickade några utgåvor av ”UppStuds”, en egenproducerad skrift med medlems-

information författad på skrivmaskinen från Facit som jag hade fått i julklapp av mina 

föräldrar några år tidigare. Adresserna på ca 300 brev fick skrivas för hand. Jag bar tre 

lådor frankerade kuvert till postkontoret, som inte var inrymt i en affär utan ett eget 

postkontor i Sommarro. 

Modet och tålamodet stärktes under denna period.  
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Stiftelsen för lärares utbildning, SLU 

Under 1960-talet och början av 1970-talet drev Uppsala-SYL en ferieskola för elever 

som behövde stärka sig inför kommande studier. Verksamheten finansierades med 

elevavgifter och gav ett visst överskott. När ferieskolan avvecklades bildades en stiftelse 

vars syfte var att bereda fortbildning för SYL-medlemmar. SYLs årsmöte utsåg styrelse 

för stiftelsen. Stiftelsens verksamhet verkar ha legat på sparlåga med pengarna i stor 

utsträckning förvarade i aktiefonder. Runt 1980 fanns ca 40 000 kronor i fonden.  

När SYL avvecklades och Studerandeföreningarna bildades justerades stiftelsen 

stadgar att fonden skulle bidra till kompetensutveckling under studietiden för 

studerandemedlemmar. Studerandeföreningen har under åren kunnat erbjuda grupper 

av medlemmar att åka på studieresor till bl.a. Island, Ungern, Singapore och Japan för 

att studera skolsystem i respektive land. Även individuella resestipendier har utlysts vid 

några tillfällen. 

Som kassaförvaltare har Göran Rudenholm varit verksam allt sedan 1980-talet, då 

han efterträdde Stig Holmqvist. Kommunföreningsföreträdare har haft insyn i 

verksamheten i form av revisorsuppdrag. 

I skrivande stund finns över en miljon kronors värde i fonden.  
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Lärarrekrytering över tid 

”Det är i kommunerna som pengarna finns” var Göran Perssons mantra 1989 då han 

försökte få lärarfacken att acceptera kommunaliseringsförslaget. Några år senare drog 

regeringen i handbromsen då 1980-talets inflationsekonomi skulle förändras. Inflationen 

som länge legat på ca 10 procent skulle ner till 2 procent. Även Uppsala kommun 

drabbades av stora sparåtgärder då inflationen inte kunde lösa problemen. Lärartätheten 

minskade.  

Konsekvenserna för nyexaminerade lärare och tidigare vikarier blev akut under denna 

åtstramningsperiod. Få nya tjänster fanns att söka. Ett samarbete påbörjades mellan 

Arbetsförmedlingen, kommunen och lärarfacken för att undersöka möjligheter till 

arbetsmarknadspolitiska åtgärder.  
 

 
UNT 1991-12-12. 

Hoten om mer drastiska konsekvenser ökade. I januari 1992 varslade kommunen om att 

upp till 1500 personer skulle kunna bli uppsagda, de flesta inom skola och barnomsorg. 

 

 
UNT 1992-01-22. 

Förhandlingarna blev långdragna. Vikarier rensades ut i första hand. Äldre lärare 

motiverades att avgå med pension. I slutändan blev det dock bara en LR-medlem som 

blev uppsagd på grund av arbetsbrist. 

Effekterna av sparkraven blev långvariga. Under flera år framåt blev det ytterst få 

nyrekryterade lärare i Uppsala kommun. Avtalet 1996, då ”års-usken” infördes, gav 
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kommunen möjlighet till ytterligare besparingar, då ytterligare undervisningstid gick att 

lägga ut på många lärare. 

Inom gymnasieskolan infördes ”lärarlösa lektioner” 1996 i syfte att få lärarna att ta fler 

undervisningsgrupper med oförändrad undervisningsskyldighet. LR tog strid i denna 

fråga med en anmälan till Skolverket och menade att eleverna på detta sätt inte kan få ut 

sin garanterade undervisningstid. Nämnden för frivillig utbildning (gymnasieskolans 

”skolstyrelse”) backade så småningom i denna fråga.  

 

 
UNT 1998-11-18. 

 

 
UNT 2000-01-29. 

 

Vid sekelskiftet hade förutsättningarna drastiskt förändrats. Pensionsavgångarna hade 

ökat. Många utbildade lärare hamnade på andra yrkesbanor under krisåren. Lärarbristen 

började bli tydlig. Nyexaminerade lärare kunde då, liksom fortfarande, ställa krav på 

såväl lön som arbetsvillkor för att acceptera en anställning. Särskilt kommunerna runt 

Uppsala har svårt för att rekrytera och behålla lärare när bristen på behöriga växer. 

Kommunförbundet insåg att det var dags att få med parterna på åtgärder för att 

förbättra rekryteringen, såväl för tjänster i kommunerna som till lärarutbildningen.  

I början av seklet sjösattes projektet ”Attraktiv skola” i ett antal kommuner, bland annat 

Uppsala. Ledningsgruppen, där jag och senare Katarina Reineck ingick, tog initiativ till 

ett antal projekt vars syften var att ”kommunens skolor och förskolor ska kännetecknas 

av utveckling och framtidstro”. Syftet var gott, och vissa positiva effekter sågs av de 

extra resurser som projekten fick. Men när pengarna var slut återgick allt till det vanliga. 

I slutrapporten 2006 noteras bl.a. att upplevelsen av arbetsorganisation och ledning 

försämrats sedan 2002. Ett delprojekt för att ta tillvara äldre lärares kompetens för 

kompetensöverföring till nya generationer hann inte slutföras inom projektets ram. 

Avtalen under 2000-talet har betonat vikten av kompetensförsörjning på olika sätt. LRs 

uppfattning har hela tiden varit att Uppsala kommun inte har satsat tillräckligt med 

resurser för att kunna förverkliga avtalens intentioner. 

Under 2010-talet har ett antal projekt startats, bl.a. för att komma till rätta med värdena i 

medarbetarundersökningarna angående arbetsorganisation där lärarkåren sticker ut i 

negativ bemärkelse. Trots många goda intentioner på förvaltningscentral nivå finns ännu 

ingen vändning till en riktigt Attraktiv skola.  
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Lektorerna 

Någon gång 2006 tog en färsk, ung moderatpolitiker 

kontakt med mig för att få veta lite hur LR jobbade för 

lektorerna. Christopher Lagerqvist, själv forskare, ville 

profilera sig i lektorsfrågan. Jag hade sparat en del 

material från den statliga reglerade tiden då länsskol-

nämnderna tillsatte lektorerna. I samband med 

kommunaliseringen konstaterade Länsskolnämnden att 

det fanns cirka 60 lektorer i länet, de flesta i Uppsala. 

2006 kunde jag utifrån löneunderlag konstatera att det 

fanns ett halvdussin lektorer i Uppsala kommun. 

Lagerqvist lovade att verka för en nyrekrytering av 

lektorer och samtidigt ställa kommunerna till svars för 

bristande intresse för lektorer.  

I sitt uppdrag i Utbildnings- och Arbetsmarknads-

nämnden fick Christoffer med sig ordförande 

Mohamad Hassan och den borgerliga alliansen på en 

lokal satsning på lektorstjänster. 

Initiativet var lovvärt. Lektorerna skulle få ett 

lönelyft på 5000 kronor och tid i sitt arbete för att även 

kunna forska och sprida forskningsrön bland lärarna i 

kommunen. Samarbete med universitetet var också en 

viktig ingrediens i nysatsningen. Målet var att 26 

lektorer skulle finnas på plats till år 2010. 

Intresset från gymnasierektorerna verkar överlag ha 

varit begränsat. Den relativt nya skolan 

Rosendalsgymnasiet och dess rektor Olle Berg såg i alla 

fall en möjlighet att profilera skolan. 

En debattartikel i UNT av Skolledarförbundets 

ordförande Lars Flodin gav mig en idé om att 

vidareutveckla dess innehåll om kompetens och 

argumentera för lektorerna (se min replik till höger). 

Dessutom fick jag möjlighet till att argumentera för ett 

nationellt ansvarstagande, inte bara för lektors-

tillsättningar utan även för rektorstillsättningar.  

Hösten 2008 var de första 10 nya lektorerna på 

plats. 

Kammarrättsärendet som nämns i slutet av repliken tog 

LR-Uppsala initiativet till, men förlorade då. Drygt tio 

år senare fick vi rätt, då Skolinspektionen meddelade 

kommunen att den berörde saknade pedagogisk 

kompetens att leda en skola. 

Läs mer om den vidare utvecklingen av 

lektorstjänsterna i avsnittet om karriärtjänster. 

 
UNT-debatt 2006-12-06. 
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Studie och yrkesvägledare, SYV 

På 1970-talet kom en ny yrkeskategori in i skolan, syo-konsulenter, ofta benämnda syo. 

Dessa skulle handlägga skolans studie- och yrkesorientering, och hjälpa ungdomar att 

välja rätt utifrån sina förutsättningar i framtida val. Dessförinnan hade uppgiften skötts 

av särskilt utbildade lärare, yrkesvalslärare. 

Syo-konsulenterna hade initialt anslutit sig till Jusek. Ett problem för Jusek var att man 

inte hade någon tradition att förhandla inom ungdomsskolan. En syo-konsulent vid 

Heidenstamsskolan (numera von Bahrs skola) var en av initiativtagarna till förhandlingar 

med LR om att LR skulle ansluta syo-konsulenterna. 1983 enades LR och Jusek om att 

LR skulle vara det SACO-förbund som skulle organisera denna nya yrkesgrupp och 

huvuddelen av syo-konsulenterna anslöt sig till LR. 

I samband med strejken och avtalet 1989 startade en viss 

svekdebatt mot LR då syo-konsulenterna som första LR-

grupp fick släppa det statliga lönegradssystemet och 

kommunaliseras med individuell och differentierad lön. 

Under 1990-talet ändrades namnet till det nuvarande – 

studie- och yrkesvägledare, SYV. Då hade flertalet 

heltidstjänster på högstadiet och gymnasiet. 

1990-talets stora sparkrav i kommunerna drabbade tjänsteunderlaget för SYVarna 

och andra yrkesgrupper på skolorna hårt. Grundskole-SYVarna fick ofta acceptera 

tjänstgöring på flera skolor för att få ihop till en heltid. Det problem som då uppstod 

var att det blev otydlig vilken rektor som hade chefsansvaret för enskilda SYVare. 

Lönemässigt under perioden fram till mitten av 00-talet fick dock SYVarna 

genomsnittligt något bättre utfall i löneöversynen än vad lärarna fick.  

 

 
UNT 2006-05-28. 

 
Skolvärlden nr 1, 1990. 
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Under 00-talet diskuterades en ny organisatorisk lösning för SYVarna. Alla SYVare 

samlades i en gemensam organisation, Samlad Vägledning, under förvaltningen Teknik och 

service med en gemensam chef som också blev lönesättare. Samtidigt beslutade Arbets-

marknadsförvaltningen att rekrytera ett antal SYVare till den egna organisationen, fri-

kopplade från Samlad Vägledning. Rekryteringen gjordes på ett sätt som LR ansåg 

oetiskt, varför LR försökte få en ändring till stånd med tvisteförhandling. Välmeriterade 

kommunalanställda SYVare blev förbigångna i den nya organisationen på Navet, 

kommunens centrala enhet för arbetsmarknadsinsatser. 

Organisatoriskt blev det bättre med gemensamma planeringsmöten och kompetens-

utveckling för SYVarna inom Samlad Vägledning, men lönemässigt blev det sämre. 

Chefen för SYVarna lade samma ”lönepott” i procent som lärarna fick. 

Vid nästa kommunala omorganisation 2015 avvecklades Samlad Vägledning. 

Rektorerna fick återigen hela ansvaret för enskilda SYVare i Utbildningsförvaltningen. 
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Vuxenutbildning och svenska för invandrare, SFI 

I detta avsnitt är mina minnesbilder fragmentariska, liksom dokumentationen. 
Huvudlinjerna torde dock stämma. 

Komvux bedrivs under 1970-talet som kvällsgymnasium med timanställda lärare, 

huvudsakligen inom studieförbunden. 1975 etablerades en mer reguljär verksamhet med 

kommunen som ansvarig, även på dagtid. Fasta, statligt reglerade tjänster med års-USK 

blev normen. Gymnasieutbildningen bedrevs på Cederbladsskolan. Grundvux 

(komplettering till grundskoleexamen) sköttes på Balderskolan. 

Fram till mitten av 1980-talet hade statliga AMU-gruppen huvudansvaret för SFI-

undervisningen. Omkring 1985 tog Uppsala kommun över verksamheten från AMU-

gruppen och startade en egen SFI-skola, Arosskolan, i det som tidigare var Ferlinskolan 

vid von Bahrska häcken. 

De hel-kommunalt anställda lärarna på Arosskolan hade ett särskilt semesteravtal 

med reglerad undervisningsskyldighet, USK, på 24 stycken 45-minuters lektioner i 

veckan. I Uppsala fanns ett lokalt avtal som begränsade USKen till 22,5 lektioner i 

veckan.  

Länge var den stora majoriteten på Arosskolan anslutna till Lärarförbundet, bara 
några enstaka tillhörde LR. Någon gång under 1990-talet inlemmades SFI-
undervisningen i den kommunala vuxenundervisningen, bytte namn till Eddaskolan och 
flyttade så småningom till Balderskolans lokaler mittemot nuvarande Nannaskolan. 
Andelen LR-medlemmar inom SFI ökade stadigt under denna period. 

Omkring 2008 ställde staten krav på kommunerna att de som studerade inom 

vuxenutbildningen med försörjningsstöd eller motsvarande skulle erbjudas undervisning 

även delar av sommaren. Vuxenutbildningen tilläts bara ha kortare uppehåll under 

sommaren. Kravet kom då från den kommunala arbetsgivaren att lärarna bör ha 

semestertjänster för att klara detta uppdrag. 

LR lyckades lösa detta med ett lokalt avtal 2008 om viss flexibilitet i arbetsårets 

utläggning på individnivå, vilket för flertalet fast anställda innebar minimala förändringar 

jämfört med det tidigare. 

Avtalet höll i några år. 2014 tog arbetsgivaren initiativ till ytterligare förändringar av 

arbetstidsvillkoren. Arbetsgivaren sade upp det tidigare lokala avtalet och lämnade 

förslag på ett lätt reviderat semesteravtal. Under åtskilliga månader diskuterades olika 

lösningar, dock inget som varken LR eller Lärarförbundet kunde acceptera. Lärarfackens 

dilemma var att vi inte kunde hävda läraravtalets bilaga M, då verksamheten inom 

vuxenutbildningen inte längre var kopplad till läsår. 

Från januari 2016 tillämpas semestertjänst för alla lärare inom vuxenutbildningen. Ett 
år senare flyttades vuxenutbildningen från Utbildningsförvaltningen till 
Arbetsmarknadsförvaltningen. LR bidrog till att ett separat turordningsavtal då 
tecknades vilket innebär gemensam turordning mellan förvaltningarna i händelse av 
arbetsbrist för lärare. 

Hösten 2017 tecknades ett flextidsavtal för vux-lärarna med individuell anslutning. 

Under hösten 2019 påbörjades ett arbete med ett Utbildnings- och arbetsmarknadscentrum i 

Bolandsgymnasiets tömda lokaler. En hel del problem uppdagades i samband med 

flytten.  
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Friskoleutvecklingen 

På 1980-talet fanns så vitt jag vet fyra skolor som inte kommunen hade ansvar för: 

• Magdalenaskolan, en kristen friskola, vars tillstånd drogs in av Skolverket vid 

millennieskiftet (troligen utkonkurrerad av Livets ords kristna skola).   

• Livets ords grundskola, som fortfarande består med nya namn på olika enheter. 

• Fjellstedtska skolan med huvudinriktning att förbereda för akademiska studier i 

teologi och prästtjänst i Svenska kyrkan. Den avvecklades som skola 1982. 

• Försvarets läroverk som huserade i Kunskapsskolans lokaler mittemot Glunten. I 

samband med avvecklingen 1982 fick många lärare tjänster i Uppsala kommun, 

trots protester från LRs kommunförening, som befarade övertalighet 

• Det är möjligt att även Waldorfskolan i Hågaby fanns på 1980-talet. 

Regeringen under Carl Bildts ledning genomförde friskolereformen 1992. Enligt en 

artikel om friskolereformen i Wikipedia var målet att ”öka variationen av skolor, skapa 

konkurrens mellan skolorna och skapa incitament för kostnadseffektivitet genom att ge 

elever och föräldrar möjlighet att välja skola och samtidigt ge de fristående skolorna 

samma resurser per elev som i de kommunala skolorna. Det var även ämnat att öka 

antalet skolor med särskild pedagogik eller med konfessionell inriktning. 

Nedläggningshotade glesbygdsskolor var menade att få en andra chans med ett nytt 

privat huvudmannaskap. Marknadskrafterna skulle också tvinga skolorna att ta större 

hänsyn till elevers och föräldrars behov”. 

Inledningsvis fick friskolorna 85 procent av den elevpeng som kommunen 

budgeterade för. Skälet torde ha varit att kommunerna har ett övergripande ansvar för 

att bereda alla elever plats. Några år senare ändrades detta så att friskolorna fick samma 

elevpeng som de kommunala skolorna. Då inleddes den stora expansionen av 

skolkoncerner som startade enheter, främst i de större kommunerna. 

I Uppsala finns ett antal lokala friskolor utan anknytning till riksorganisationer: 

• Katarinaskolan, humanistiskt inriktad med visst stöd från katolska kyrkan 

• Gluntens Montessoriskola, föräldradriven 

• Uppsala enskilda skola, föräldradriven stiftelse, emanerar från Liten lär i Rosendal 

• Manar Al-Houda, Svensk-arabisk skola, tidvis kritiserad av Skolverket 

• Imanskolan, stiftelseägd med islam som profilämne 

• Hagmarkens skola i Bälinge, föräldradriven 

• Uppsala Musikklasser, stiftelsedriven, som frikopplade sig från kommunen i slutet 

av 00-talet 

• Musiklådan, föräldradriven 

• Uppsala Montessoriskola, aktiebolag. 

Skolor som tillhör koncerner är: 

• Kunskapsskolan (två enheter) 

• Kunskapsgymnasiet 

• Internationella Engelska skolan 

• Jensen grundskola 
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• Jensen gymnasium 

• Raoul Wallenbergskolan 

• Internationella gymnasiet 

• Cultus gymnasium (nyligen inlemmad med Internationella gymnasiet) 

• Grillska gymnasiet  

• Hagströmska gymnasiet 

• NTI-gymnasiet 

• Praktiska gymnasiet 

• Realgymnasiet 

• Thoren Business School 

• Yrkesgymnasiet 

• Yrkesplugget. 

Dessutom finns tre mindre fristående enheter för elever med särskilda behov: 

• Kajan friskola 

• Magelungen (grundskola och gymnasium) 

• Samsaskolan. 

Ett antal friskolor har försvunnit, varav två efter ekonomiska oegentligheter i ledningen, 

lokala Doctrinagymnasiet samt John Bauer-koncernen. Grafiskt utbildningscenter, GUC, ägdes 

från början gemensamt av Uppsala kommun och grafiska branschen. Efter 

gymnasiereformen 2011 försvann stora delar av kursinnehållet och grafiska branschen 

överlät hela verksamheten till kommunen och GUC blev en rent kommunal enhet med 

kommunala lärarvillkor. Vissa delar av skolan är kvar i form av Uppsala estetiska 

gymnasium. 

De senaste åren har nyetableringen varit ytterst begränsad. Debatten om stora vinster 

som inte kommer elever och lärare till del samt debatten om konfessionella skolor har 

säkert minskat intresset för nyetableringar. 

Ett problem för kommunföreningen är att det finns ett stort antal avtal för 

friskolesektorn. Inget centralt register finns över viket avtal som respektive huvudman 

anslutit sig till. Medlemmar som kontaktar kommunföreningen är inte alltid säkra på 

vilket avtal som tillämpas på skolan. Hos de större koncernerna hanteras lönesättningen 

på central nivå. För de lokala enheterna försöker kommunföreningen i möjligaste mån 

biträda med löneförhandlingar. 

Ett annat problem rör svårigheten att etablera aktiva lokalavdelningar med ombud, 

som kommunföreningen kan ha fortlöpande kontakt med. Orsaken har vi aldrig 

analyserat. 

Ca 20 procent av kommunföreningens medlemmar är verksamma i friskolor. 
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Samarbete med andra organisationer 

Skoldebatter 
Från mitten av 1990-talet har kommunföreningen arrangerat skoldebatter inför 

kommunalvalen. Externa moderatorer, tex Christer Isaksson, Maria Ripenberg och Per 

Kornhall, har anlitats för att öka statusen på debatterna. Partierna har genomgående 

ställt upp med tongivande, lokala, skolpolitiska talespersoner. Vid ett flertal tillfällen har 

debatterna genomförts i Katedralskolans aula, men senast i Nannaskolans aula, då 

Katedralskolan var under ombyggnad. Vid de senaste debatterna har arrangemangen 

genomförts i samarbete med Lärarförbundet. 

Föräldrauppropet 
I början av 2000-talet blev jag kontaktad av föräldrar i Föräldrauppropet, som var 

intresserade av ett samarbete. Nedläggning av skolor fanns på dagordningen av 

ekonomiska skäl. Johan Beck-Friis hade barn vid Bergaskolan, den skola i kommunen 

som fick minst resurser utifrån rådande resursfördelningsmodell. Föräldrarnas inkomst 

och sociala situation vägde tungt. Stora klasser och bristande stöd till elever med 

särskilda behov hade skapat en frustration bland föräldrarna, inte bara vid Bergaskolan 

utan även vid andra skolor med likartad social struktur i närområdet. Under ett par år 

deltog jag i gruppens möten och bidrog med mina kunskaper och erfarenheter i det 

fackliga uppdraget. Även mina barn vid Hågadalsskolan och Eriksbergsskolan fick erfara 

stora klasser.  

 
Gränbyskolan, 2007. Johan Beck-Fris moderator på hearing. 

Foto Hans Eric Lindahl. 

Två välbesökta möten med debatt och hearing med lokala politiker genomfördes i 

Gränbyskolans aula under denna period. Omkring 2007 gjordes att försök att ombilda 

verksamheten genom att bredda basen för engagemanget. Uppsala skoldialog bildades 

med kommunala tjänstemän i styrgruppen. Föräldraengagemanget falnade ganska snart 

då initiativtagarna inte längre styrde verksamheten. 
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Spira-priset 
I slutet av 1990-talet inledde LR centralt ett samarbete med försäkringsbolaget Scandia, 

som bidrog med stipendiepengar till pedagogiska priser för lärare, Spira-priset. Jag blev 

engagerad som en av fyra distriktsordförande i en jury för Mellansverige som skulle utse 

pristagare. Vid ett tillfälle fick jag dela ut priser i Skinnskatteberg (bilden nedan) och 

Västerås. Samarbetet med Scandia avbröts 2001 i samband med en skandal med 

ekonomiska oegentligheter i ledningen för försäkringsbolaget. 

 

 
Vestmanland läns tidning 2001-04-23. 

Nätverket De 9 
I samband med kongressdiskussioner 1996 om eventuell avveckling av distrikten enades 

företrädare för nio större kommuner i Syd- och Mellansverige, bl.a. Uppsala, för att 

skapa ett nätverk. ”De 9”, som numera består av tio kommuner, träffas två gånger 

årligen i en av de deltagande kommunerna för att utbyta erfarenheter. Träffarna pågår 

fortfarande. 
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De 9-träff 2007. Katarina Reineck presenterar en Uppsalaundersökning. 

Foto Hans Eric Lindahl. 

Övrigt 
Under kortare perioder har kontakter förekommit med Svenskt näringsliv samt Uppsala Bio 

(nätverk för biotekniksektorn i Uppsala) Den sistnämnda kontakten ledde fram till en 

debattartikel om vikten av kvalificerad naturvetenskaplig gymnasieutbildning. 
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Lite kuriosa 

Våren 1986 var jag föräldraledig och hemma med min första dotter Sara. Jag blev 

tillfrågad av LRs pressansvarige Jan-Olov Cederström om jag kunde ställa upp i en 

intervju för kanadensisk tv i LR-kansliet i Stockholm om föräldraledighet och 

pappaledighet. Naturligtvis ställde jag upp. Tyvärr har jag aldrig fått veta vad resultatet 

av tv-inspelningen blev. 

I mitten av 00-talet var vi tre personer i olika typer av ledande befattningar i Uppsala 

kommun, alla med grundskoleerfarenhet från Brännanskolan i Skellefteå. Ett 

pressmeddelande till lokaltidningen Norra Västerbotten (numera Norran) ledde till 

notisen nedan. 

 
Norra Västerbotten 2006-06-07. 

2009–2011 hade LR ett samarbete med naturfotografen Mattias Klum inom ramen för 

Expedition Sverige. Vid ett tillfälle 2011 föreläste Mattias i ett fullsatt UKK för elever och 

lärare i Uppsala om sin syn på vikten att värna och bevara naturens mångfald i världen 

och Sverige. Jag fick uppdraget att tacka Mattias för en stimulerande föreläsning. 

 
Foto: Mattias Klum. 
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Lobbyverksamhet 

När Medbestämmandelagen, MBL, fick fäste lokalt ökade de fackliga organisationernas 

möjlighet att i förhandlingar med chef påverka inför chefens beslut. MBL gav även 

möjlighet att påverka inför vissa politiska beslut i frågor som rör medlem i facklig 

organisation. Den delen sköttes länge enbart via förhandlingar med t.ex. förhandlings-

chef, inte direkt med politiker. Varannan onsdag eftermiddag var reserverad för MBL-

förhandlingar vid Skolförvaltningen i Uppsala. När jag började mitt kommuncentrala 

uppdrag i mitten av 1980-talet fanns ingen tradition att försöka påverka på annat sätt än 

via förhandlingar.  

Påverkan via media blev det jag fastnade för. Under de kommande årtiondena fick jag 

åtskilliga debattartiklar publicerade främst i Uppsala Nya Tidning (UNT) och Uppsala-

tidningen. Pressmeddelanden gav ofta underlag för nyhetsreportage i UNT, TV4 

Uppland, Radio Uppland och ABC-nytt på SVT.  

En mediastrategi togs fram centralt i förbundet. Jag och några andra kommunombud 

i landet, som också visat intresse i media, blev inbjudna till kompetensutveckling för att 

förbättra förmågan att möta såväl ”pappersmedia” som tv-media. Det blev jag som fick 

representera den gruppen när mediafrågorna skulle ”säljas in” i ombudskretsen med en 

artikel i LR-nytt 1995, det informationsblad som förbundet skickade till ombuden. Se 

utdrag av artikeln nedan. 

 

 
LR-Nytt nr 6, 1995. 
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Nästa fas i utvecklingen av lobbyverksamhet blev direktkontakt med lokala politiker. I 

slutet av 1990-talet utökades den centrala samverkansgruppen vid några tillfällen per år 

med politiker från Kommunstyrelsen, ”Stor-Part”. Eftersom politiker från flera partier 

var närvarande, tillsammans med ledande tjänstemän, vågade ingen av politikerna 

diskutera fritt och förutsättningslöst. Lättare gick det under perioden med förvaltningen 

Vård och bildning, då fackliga företrädare träffade en ensam ordförande för nämnden. LR-

ombuden var som oftast bäst förberedda med frågeställningar. 

I mitten av 00-talet tog LR även initiativ till möte partivis med politiker med in-

flytande i skolfrågor. Ledande tjänstemän var inte så förtjust i detta, troligen på grund av 

att det kände ett minskande inflytande över ”problemformuleringsinitiativet” i skol-

frågorna. Vårt arbete med att ta fram lätthanterlig statistik istället för långa skrivelser 

rönte uppskattning hos politikerna. Kontinuerliga möten partivis har fortsatt sedan dess. 

Under mandatperioden efter 2014 etablerade Katarina Reineck kontakt med 

skolintresserade i några lokala partier. Kontakterna ledde till ett antal debattartiklar i 

samarbete med respektive person. Vårt syfte var att binda upp dessa partier till åsikter 

som ligger nära LRs uppfattning. 

 Inför valet 2018 intensifierades politikerkontakterna med partivisa möten på LR-

kansliet. Mötena genomfördes enskilt med partierna, vilket innebar att diskussionerna 

kunde bli mer konstruktiva, då ledamöterna inte behövde anpassa sig till andra partier 

eller till ledande tjänstemän. 

 

   
Kristdemokraterna  Vänsterpartiet  

   
Moderaterna Socialdemokraterna 

   
Centerpartiet  Liberalerna 
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Exempel på mediainslag under årtiondena 
Redan under min tid inom Uppsala-SYL som kårortsombudsman hade jag tagit initiativ för att nå 

ut i media. Inledningsvis handlade det om lärarutbildningsfrågor. Under den statligt reglerade 

tiden var meritpoängen helt avgörande för vem som fick utannonserade tjänster. Utbildning och 

relevant yrkeserfarenhet var grunden för framräknande av meritpoäng. Artikeln nedan handlar 

om en förändring som skulle innebära att vissa utbildningar enligt äldre studieplaner skulle 

missgynnas. 

 

 
UNT 1982-12-11. Till höger på bilden är studerandeföreningens ordförande Stefan Edelsvärd. 

Hösten 1984, min första termin med kommuncentralt uppdrag på 20 procent, tog 

skolstyrelsen ett initiativ till en satsning på kultur i skolan. Såvitt LR kunde bedöma 

skulle detta ske på bekostnad av resurser till vikarier i skolan, som regeringen hade slutat 

att ge statsbidrag för. Vår kontakt med UNT gav uppmärksamhet, se klippet på nästa 

sida. Skolstyrelsen reviderade till viss del beslutet. 

 
UNT 1984-12-12. Jag, Rosa Jansson och LR-ordföranden Birgit Morell Landström 
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Kommunaliseringsbeslutet 1989 har varit ett trauma för LR-aktiva sedan dess. Såväl 

centralt som lokalt har LR återkommit med krav på ett ökat statligt ansvarstagande för 

skolan och lärarnas villkor. Debatten 2009 handlade om vem som har ansvar för 

lönebildningen – politiken eller tjänstemännen. Jan Björklund var utbildningsminister, 

varför Mohamad Hassan (FP) kunde haka på den begynnande FP-linjen om statligt 

inflytande och ansvarstagande. 

 

 
UNT 2009-07-27. 

Ökat statligt inflytande var även temat vid Skolans dag – ett årligt LR-event vid 

höstterminsstarten sedan 2009 – i september 2013. 

 

 
UNT 2013-09-11. 
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I slutet av 2013 tog kommunstyrelsen fasta på budskapet från 2012 års HÖK-avtal om 

lärarlönesatsning och beslutade om en lokal lärarlönesatsning fram till 2016. Artikel 

ovan kanske bidrog. Mer om lokala lärarlönesatsningen på sidan 11. 
Utfallet blev inte fullt ut enligt kommunstyrelsens beslut, varför en förlängning 

beslutades sent 2016 om att medellönen för lärare skulle öka med 11 000 kronor under 

perioden 2012–2021. Uppdraget till utbildningsdirektören var att lösa uppdraget inom 

befintliga ramar. ”Lösningen” blev att ta fram nya lönekriterier med krav på effektiv-

isering i form av mer undervisning för de lärare som ville få del av lönesatsningen. 
Efter långvariga förhandlingar, lokalt och centralt, fastställdes de nya kriterierna. 

LRs kommunförening gav dock inte upp. Nu vidtog lobbyverksamhet. Kontakter togs 

med politikergrupper om det orimliga i beslutet. I samband med årliga Skolans dag 

publicerades en debattartikel. Den kopplade ihop lönekriterieproblemet med de dåliga 

värdena i vårens medarbetarundersökning i frågan om arbetsbelastning. Även Radio 

Uppland nappade på vårt budskap.  

Ett par månader senare kunde Radio Uppland meddela att kravet på mer under-

visning för att få del av lönesatsningen hade tagits bort, se nedan. 
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UNT 2017-09-12. 
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Radio Uppland 2017-09-12. 

 
Radio Uppland 2018-01-11. 

 

Hur framtidens lobbyverksamhet ska hanteras av LR-Uppsalas ombud återstår att se. 

Facebook har använts några år, www.facebook.se/lruppsala. Nya former för lobby-

verksamhet kommer säkert att utvecklas. Jag litar på att LRs ombud i Uppsala kommer 

att ligga i framkant i utvecklingen av lobbyverksamhet även i framtiden, med 

nyckelorden: 

▪ Nyfikenhet 

▪ Mod 

▪ Tålamod 

▪ Empati 
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Kommuncentrala ombud samt distriktsledning under åren 

1. Kommunföreningsordförande 

– 1984  Carl-Axel Brantingsson 

1984–1999  Birgit Morell-Landström 

1999–2008 Anders Ingvarsson 

2008–2019 Katarina Reineck 

2019–ff Helena Dübeck 

 

2. Kommunombud (KO), biträdande kommunombud (BKO) samt 

huvudskyddsombud (HSO) 

Carl-Axel Brantingsson, Kommunombud (KO) mitten av 1970-talet – ca 1987 

Inger Söderberg, biträdande KO (BKO) till ca 1984. 

Rosa Jansson, BKO ca 1977 – ca 1995. 

Gunnar Liss, Huvudskyddsombud (HSO) ca 1977–1990. 

Hille Ekwall, BKO till 1984. 

Birgit Morell Landström BKO ca 1983–ca 2005. 

Hans Eric Lindahl, BKO 1984–1987, KO 1987–2019. 

Gösta Sunnvius, BKO ca 1987–2006, HSO 1990–ca 2006. 

Björn Sundin, BKO två perioder, slutet av 1990-talet samt 2009–ca 2013. 

Anders Ingvarsson, BKO ca 1998–2011 

Ove Björklund, BKO 2000–2004. 

Sören Flodh, BKO 2006–2010. 

Katarina Reineck, BKO 2003–2019, HSO 2006–2019. 

Sari Lähteenmäki-Lahnalampi, ca 2005–2009. 

Cecilia Björndell (Hanberg) BKO 2005 

Ylva Bolin, BKO 2008–2009. 

Nina Rönnkvist, BKO 2009–2010. 

Marcus Kjellberg, BKO 2010–ca 2016. 

Björn Cardenas, BKO 2014–2014. 

Susanne Hasting BKO 2014–2015 

Allessandra Altomare, BKO 2015–2016 

Susana Villarroel, BKO 2015–2016 

Lada Ustamujic, BKO 2015–2016 

Mattias Westermark, BKO 2015– ff 

Björn Wallgren, BKO 2016–2018 

Helena Dübeck, BKO 2017–2019, KO 2019–ff 

Maria Söderbäck, BKO 2017 

Sofia Lundberg, BKO 2017–ff 

Helen Hillby, BKO 2018–ff 

Petra Åkerström, BKO 2018–2019, HSO 2019–ff 

Andrea Nerenberg, BKO 2018–ff 

Viktoria Rydberg, BKO 2020 ff  
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3. Distriktsordförande 

1970-talet  Leon Niklasson 

Sent 70-tal, tidigt 80-tal Bertil Abrahamsson (Tierps kommunförening) 

1980-talet  Carl-Axel Brantingsson 

1988–1989  Lars-Olof Bäckman (Enköpings kommunförening) 

1989–2000  Hans Eric Lindahl 

2000-   Jenny Wibrell (Enköpings kommunförening) 

4. Hans Eric Lindahls fackliga uppdrag 

Hösten 1977–1978  Styrelseledamot Uppsala-SYL 

1978–1983, 1984–1985 Kårortsombudsman (arvoderat ”extraknäck”) 

Läsåret 1983–1984   USA-vistelse 

1980–1983, 1984–1988 Lokalombud/biträdande lokalombud 

1984–1986  Biträdande kommunombud 

1988–2019  Kommunombud 

1988–1990  Kassör i distriktet 

1990–2020  Distriktsordförande 

1996–2000  Suppleant i dechargeutskottet 

2000–2016  Ledamot dechargeutskottet 

Kommunföreningen har under hela denna period valt styrelse årsvis. Styrelsen har valts 

vid öppna årsmöten vanligtvis i mitten av mars och har haft regelbundna möten ungefär 

en gång per månad. Fram till och med 2012 samlades dessutom lokalombuden 

regelbundet i Representantskap, ofta förkortat till Repskap. Representantskap fanns i större 

kommunföreningar, där det skulle bli för otympligt att alla lokalombud bildar styrelse, 

vilket är normen i mindre kommunföreningar.  

Länge samlades Repskapet kvällstid, oftast i Vaksalaskolans dåvarande bibliotek. Under 

1990-talet förlades mötena istället främst till dåvarande Linnéskolans sal A 37 mellan 

klockan 16 och 18. Så småningom lyckades vi påverka arbetsgivaren att mötena i 

huvudsak handlar frågor i relationen arbetsgivare–arbetstagare och att viss arbetstid 

skulle kunna användas. Då kunde mötena börja klockan 15 och sluta 17.00. 

Arbetsgivaren krävde att få se kallelsen innan den skickades ut.  

När LR-kansliet 2005 flyttade in i lokalerna på Bäverns gränd vid Uppsala centralstation 

tillsammans med andra kommuncentrala fackförbund, kunde vi äntligen samla ombuden 

till Repskap och utbildningar i ”egna” lokaler. 

Kongressen 2012 beslutade att avveckla Representantskapet som stadgemässigt forum. I 

Uppsala kommunförening startade då en diskussion om ett nytt sätt att organisera den 

demokratiska processen. Från 2013 finns lokala stadgar. Istället för Representantskap 

finns nu Ombudsråd med motsvarande funktion: regelbundna möten för information 

samt diskussion inför kommande styrelsebeslut i policyfrågor. Den lokala stadgan har 

också ett system för val av företrädare med i grunden tvåårsmandat, där endast hälften 

att uppdragen omprövas årligen. 
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Några förkortningar och begrepp 

MBL Medbestämmandelagen 

AML Arbetsmiljölagen 

U-92 Samverkansavtal 1992 med fokus på utveckling och kompetensutveckling 

FAS-05 ”Förnyelse, arbetsmiljö, samverkan”, samverkansavtal 2005 

SAM-17 Avtal om samverkan och arbetsmiljö 2017 

ÖLA Överenskommelse om lön och andra anställningsvillkor (kommunalt avtal) 

HÖK (18) Huvudöverenskommelse för kommunala avtalet (2018) 

Bilaga M Arbetstidsavtal för lärare med läsåret som grund 

SACO/SR Tidigare beteckning på nuvarande SACO, Sveriges akademikers 
centralorganisation 

SACO/SR-S Avtalsorganisationer på 1980- och 90-tal på statlig respektive kommunal 
(SACO/SR-K) sektor 

SAV Statens avtalsverk, numera Avtalsverket. Statlig arbetsgivarorganisation 

TCO-S Tjänstemännens centralorganisations statliga förhandlingskartell 

Ordinarie lärare Statligt reglerad lärare med ”säker” placering på en skola (till 1991) 

Reglerad arbetstid Tid som arbetsgivaren disponerar över i tid och rum 

Förtroendearbetstid Tid som läraren själv disponerar i tid och rum 

K-tid Kollektiv arbetstid bunden till särskild arbetsplats. Läraravtalet 1991–1996 

Lärarlönelyft Statlig ”intervenering” i kommunernas lönebildning 

Tarifflön Fasta, centralt reglerade lönenivåer, beroende på anställningstid. 

USK Undervisningsskyldighet, mått på lärares omfattning av undervisningstid 
före 2000 

LR  Lärarnas Riksförbund 

HSO Huvudskyddsombud, inom LR: kommunövergripande uppdrag 

KO-LO-SO LR-beteckningar på kommunombud, lokalombud respektive 
skyddsombud 

Förbundsråd Ungefär hälften av LRs kongressledamöter som samlas till ordinarie 
förbundsråd i maj samt till extra möten inför avtalstecknande 

SYL Sveriges yngre lärares förening, LR-organisation till tidigt 90-tal för icke-
ordinarie lärare och studerande 

SLU Stiftelsen för lärares utbildning, studerandeföreningens styrelse styr 
stiftelsen 

Distriktsmöte Distriktets årsmöte. 
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Källor 

Protokoll, verksamhetsberättelser och andra dokument från Uppsala kommunförening 

och distrikt samt förbundet centralt 

Kommunala protokoll och skrivelser 

www.uppsala.se (friskolenamnen) 

Uppsala Nya Tidnings (UNTs) arkiv 

Facktidningen Skolvärlden 

Dagstidningen Norra Västerbotten (numera Norran)  

Dagstidningen Västmanland läns tidning 

Wikipedia, sökord Friskolereformen, april 2020 

www.lararnashistoria.se 

Lärarnas Riksförbund 1884–2000, Carle m.fl., 2000 

Henriksson, Per, m fl.: ”Från Juristförbund till Jusek”. I Berättelser från Saco-världen – 

Skildrade av några som var med. 2018. Redaktion: Margareta Söderström m fl.  

 

http://www.uppsala.se/
http://www.lararnashistoria.se/

