
 
 
 
       
 
 

 
 
Nyheter Sveriges skolchefer januari 2018 
 
Med anledning av Riksrevisionens rapport om karriärstegsreformen och lärarlönelyftet från 2017 har regeringen 
överlämnat en skrivelse till riksdagen. Där skriver de att:  
 

”Riksrevisionens övergripande bedömning är att granskningen visar att regeringens lönemässiga 
målsättningar med reformerna till stor del har uppnåtts hittills men att det skett till priset av ett försämrat 
arbetsklimat bland lärarna.”  

 
Regeringen instämmer i denna bedömning men de säger nej till riksrevisionens förslag på åtgärder. De vill inte 
att lärarlönelyftet ska omfatta alla legitimerade lärare. Regeringen anser att det är arbetsmarknadens parter som 
ska sköta dessa frågor. En sådan förändring skulle innebära ett alltför omfattande ingrepp i lönebildningen, 
skriver de. Regeringen vill heller inte ha en gemensam uppsättning kriterier för att bedöma lärares 
kvalifikationer och de vill inte ge Björn Åstrands utredning ett tilläggsuppdrag om att utreda förändringar av 
karriärstegsreformen.   
  
http://www.regeringen.se/48fa20/contentassets/895ffb4c264e4edf99297a797810d8f3/riksrevisionens-rapport-
om-karriarstegsreformen-skr.-201718.84.pdf 
 
Lärarfacken vill satsa på de erfarna lärarna 

”Vid sidan av en allmän löneuppvärdering framhåller lärarfacken att kommunerna måste göra särskilda 
satsningar på de erfarna lärare som halkar efter när andra har fått ett lärarlönelyft eller höjt sin lön genom 
att byta arbetsplats. 

Lärarfacken skriver att ”omotiverade löneskillnader” har uppstått och att avtalet måste säkra att ”varje 
huvudman ger erfarna lärare en sådan löneutveckling att kontinuiteten i undervisningen säkras för 
eleverna”. 
Vi ser att många som har jobbat i ett antal år och som bidrar till stabiliteten på skolan 
eller förskolan inte har tagits om hand av den lokala lönebildningen, säger Mathias 
Åström.” 
– http://lararnastidning.se/facken-satsa-pa-de-erfarnas-loner/ 

De högsta lärarlönerna i nivå med skolledarlöner 
”Sveriges Skolledarförbund presenterade i dagarna 2017 års lönestatistik för sina medlemmar – rektorer 
och förskolechefer. Sammanställningen visar att lönerna för landets skolledare ökade med 5,4 procent i 
genomsnitt.” 
  
”Den nya lönestatistiken visar att lärarnas löner kommer ikapp och till och med går om skolledarlönerna. 
Många av landets förstelärare har i dag löner som överstiger lönerna för biträdande rektorer, och vissa fall 
kan det röra sig om flera tusen kronor mer i månaden.” 
 

http://skolvarlden.se/artiklar/ny-lonestatistik-inte-konstigt-att-larare-tjanar-mer-rektor 
http://www.skolledarna.se/globalassets/dokument/du-och-din-lon_2018.pdf 
 

 
 



 
 
 
       
 
 

Förslag om ökade tillståndskrav inom socialtjänsten och 
skolväsendet 
Förslaget innebär att en ägar- och ledningsprövning ska införas för verksamheter som bedrivs i enlighet med 
socialtjänstlagen, lagen och stöd och service till funktionshindrade samt skollagen.  
 
Det ska krävas insikt i de lagar och förskrifter som styr verksamheten och att den som vill starta och driva en 
skola ska genomgå en lämplighetsprövning.  Ett exempel på något som kan vägas in i lämplighetsprövningen är 
om personen tidigare begått brott. Tillståndsinnehavaren ska även ha ekonomiska förutsättningar att följa de 
föreskrifter som gäller för verksamheten. Prövningen ska bland annat omfatta VD, styrelseledamöter och ägare 
med ett väsentligt inflytande över verksamheten. 
  
Regeringen ska återkomma i mars 2018 med en proposition. 
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/01/forslag-om-okade-tillstandskrav-inom-socialtjansten-och-
skolvasendet/ 
 
Tydligare regler för skolpengen ska underlätta nybyggnation av nya skolor 
I	dag	får	en	fristående	skolhuvudman	ersättning	för	lokalkostnader	som	ska	motsvara	den	
genomsnittliga	lokalkostnaden	per	elev	i	kommunen.	Men	om	det	finns	särskilda	skäl	kan	
istället	de	faktiska	kostnaderna	utbetalas.	Det	har	varit	oklart	om	vad	dessa	särskilda	skäl	
innebär	och	därför	sker	ett	förtydligande.	När	särskilda	skäl	ska	prövas	ska	man	ta	hänsyn	till	
investeringar	i	nya	lokaler	eller	renoveringar.	Kommuner	som	har	höga	lokalkostnader,	till	
följd	av	nybyggnationer	eller	renoveringar,	ska	alltså	inte	behöva	betala	de	fristående	
skolhuvudmännen	samma	ersättning.	Istället	ska	ersättningen	motsvara	deras	lägre	faktiska	
kostnader.	Ändringen	i	skol-	respektive	gymnasieförordningen	träder	i	kraft	den	1	mars	
2018.	
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/01/tydligare-regler-for-skolpengen-ska-underlatta-
nybyggnation-av-nya-skolor/ 

 
Regeringen satsar på lärcentrum inom vuxenutbildning 
För att studerande inom vuxenutbildning och andra utbildningsformer ska få bättre stöd i sitt lärande har 
regeringen beslutat om ett nytt statsbidrag för lärcentrum. Syftet är att stimulera utvecklingen av lärcentrum i 
kommunerna och därmed skapa bättre förutsättningar för de studerande. 
 
Lärcentrum är en öppen lärmiljö inom kommunal vuxenutbildning, där de studerande kan få hjälp med studierna 
av lärare och annan personal. Lärcentrum är tillgängliga för flera former av studier – från komvux till 
yrkeshögskola, universitet och högskola. Det är också en mötesplats för de studerande och en möjlighet att få 
exempelvis extra hjälp med svenska språket. 
 
Kommuner som i samverkan med andra kommuner bygger ut eller etablerar nya lärcentrum ska kunna söka 
statsbidraget hos Skolverket. Satsningen är enligt förslaget i 2018 års budgetproposition 50 miljoner kronor för 
nästa år och därefter 70 miljoner kronor årligen. 
Förordningen om statsbidrag till lärcentrum planeras träda i kraft den 1 mars 2018. 
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/12/regeringen-satsar-pa-larcentrum/ 
 
Uppsatser i nationella prov ska skrivas på dator i höst 
I höst blir det obligatoriskt att skriva uppsatsdelarna i nationella prov på dator. Det här är ett första steg i 
digitaliseringen av proven. Digitala nationella prov i sin helhet finns på plats först 2022. 
https://www.skolverket.se/bedomning/nationella-prov/fragor-och-svar/digitalisering-av-nationella-prov-
1.265681 
 



 
 
 
       
 
 
Skyldighet att anordna lovskola 
Sedan 1 augusti 2017 är huvudmän skyldiga att under vissa förutsättningar erbjuda lovskola för elever i årskurs 8 
och 9 i grundskolan. 
https://www.skolverket.se/regelverk/mer-om-skolans-ansvar/att-anordna-lovskola-1.264394 
 
Kommuner lägger ner franska som språktillval 
Ett antal kommuner har meddelat att de kommer att ta bort möjligheten att ha franska som språktillval bland 
andra Kristianstad 
http://24kristianstad.se/2017/12/21/franska-forsvinner-fran-kristianstadsskolorna/ 
http://skolvarlden.se/artiklar/varningen-fler-kommuner-skrotar-franskan 
 
Utredning om ämnesbetyg   
Regeringen ska tillsätta en utredning om att återinföra ämnesbetyg på gymnasiet. Gymnasieminister Anna 
Ekströms ambition är att det ska leda till mindre administration för lärarna. 
http://skolvarlden.se/artiklar/amnesbetyg-ska-ge-larare-mindre-administration 
	
LO lanserar program för en jämlik skola 
LO har arbetat fram ett program för en mer jämlik skola. Förslaget innehåller en rad olika satsningar för att få 
skolan mer jämlik. 

• En	kraftfull	satsning	på	fritidshemmen	där	de	vill	se	mer	samarbete	med	grundskolan	
och	kulturskolan.		

• Ett	nytt	resursfördelningssystem.	
• Förändringar	i	skolval	och	antagning	av	elever.		
• Långsiktiga	planeringsförutsättningar	för	kommuner	och	skolor.		
• Tidiga	insatser	för	elever	i	behov	av	stöd.	
• Ökad	studiero.	
• Bygg	ut	populära	skolor.		

http://www.lo.se/home/lo/res.nsf/vRes/lo_fakta_1366027478784_3328_7_program_fo_r_en_ja_mlik_skola_web
b_pdf/$File/3328-7_Program%20för%20en%20jämlik%20skola_webb.pdf  
  
Lärarförbundet föreslår att enbart behöriga lärare ska få bli medlemmar 
Lärarförbundet ska bli ett professionsförbund. Enligt ett förslag från förbundsstyrelsen ska bara behöriga lärare 
kunna bli medlemmar i Lärarförbundet.   
Eftersom Lärarnas riksförbund har samma politik för medlemskap kommer sannolikt något annat fackförbund att 
organisera de obehöriga, om förslaget antas.    
http://lararnastidning.se/bara-behoriga-foreslas-fa-ga-med-i-forbundet/ 
 

 
  

 
 


