
 
 
 
       
 
 

 
 
Nyheter Sveriges skolchefer september 2018 
 
SKL: Nytt läraravtal klart 
”SKL, Sobona och Lärarnas Samverkansråd är överens om ett nytt avtal. För att klara skolans 
kompetensförsörjning krävs ett fördjupat samarbete mellan arbetsgivare och fackförbund.” 
 
”Avtalets viktigaste innehåll 

• Avtalet	gäller	till	31	mars	2021.	
• Avtalet	omfattar	drygt	200	000	medarbetare	som:	

1.	är	anställda	i	kommun,	landsting	eller	företag	som	är	medlem	i	Sobona	(tidigare	
Pacta)	
2.	är	lärare,	skolledare	eller	studie-	och	yrkesvägledare	i	förskola,	grundskola,	
fritidshem,	särskola,	gymnasium,	musik-	och	kulturskola	eller	någon	annan	
utbildningsform	som	bedrivs	hos	dessa	arbetsgivare.	

• Alla	arbetsgivare	ska	tillsammans	med	sina	lokala	fackliga	företrädare	i	god	
samverkan	och	dialog	bedriva	ett	strategiskt	arbete	för	att	säkra	skolans	
kompetensförsörjning.	

• I	avtalet	åläggs	lokala	parter	ett	särskilt	uppdrag	att	stärka	sitt	arbete	med	
kompetensförsörjningen	inom	skolan	på	kort	och	lång	sikt.	Viktiga	frågor	blir	då	att	
uppmärksamma	hur	arbetsmiljö,	arbetsorganisation,	arbetstid	och	lönebildning	
påverkar	kompetensförsörjningen.	

• Parterna	pekar	på	vikten	av	ett	arbetsmiljöarbete	på	varje	arbetsplats	utifrån	Skol-
OSA	med	mål	för	minskning	av	sjuktal	och	förbättring	av	arbetsmiljön.	Parterna	pekar	
också	på	vikten	av	att	på	varje	arbetsplats	finna	metoder	för	att	åskådliggöra	
arbetsinnehåll	och	balans	i	den	enskilde	medarbetarens	uppdrag.	

• Lärarnas	Samverkansråd	ska	delta	i	utvärderingen	av	avtalet	för	tidig	lokal	
omställning	och	turordning	som	SKL	ska	göra	med	samtliga	fackförbund	på	det	
kommunala	området	under	2019.	

• Förhandlingar	om	anställningsvillkor	i	Allmänna	Bestämmelser	(AB),	som	till	stora	
delar	är	gemensamma	med	samtliga	fackförbund	i	kommun-	och	landstingssektorn,	
kommer	att	genomföras	vid	samma	tidpunkt	som	med	övriga	fackförbund	under	
2020.	

• Avtalet	innehåller	flera	partsgemensamma	arbeten,	bland	annat	om	arbetsmiljö,	att	
ta	fram	dialogmaterial	om	arbetsbelastning	och	arbetstider,	förtydliganden	om	
lovskola,	stödmaterial	om	lön	och	lönestruktur,	och	att	genomlysa	avtalets	villkor	ur	
arbetsmiljöhänseende.	

• Avtalet	innehåller	inga	centralt	angivna	nivåer	för	löneutfall.	Parterna	ska	fortsätta	
arbeta	med	individuell	och	differentierad	lön	för	att	uppnå	en	önskvärd	
lönestruktur.”	

https://skl.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv/nyttlararavtalmoterlararbristen.24502.html 



 
 
 
       
 
 

SOU: Utredning om komvux.  
”En andra och en annan chans – ett komvux i tiden”. Utredare Roger Mörtvik. 
 
”Utredningen har haft i uppdrag att undersöka behovet av förändringar i regleringen av vuxenutbildningen, 
huvudsakligen när det gäller kommunal vuxenutbildning (komvux) och särskild utbildning för vuxna (särvux).” 
”Utredningens förslag i stort: 

• Skollagen	förtydligas	så	att	det	framgår	att	komvux	även	utgör	en	del	i	
arbetsmarknadens	kompetensförsörjning	och	förberedelser	till	fortsatta	studier.	

• Urvalsreglerna	till	komvux	på	gymnasial	nivå	ändras	så	att	det	inte	längre	är	den	med	
minst	utbildning	som	automatiskt	ska	ha	förtur	vid	urval,	utan	individer	med	störst	
behov	av	utbildningen.	

• Gymnasieskolans	sex	studieförberedande	program	slås	ihop	inom	komvux	till	tre	
bredare	studieområden	och	gymnasiearbetet	ersätts	av	ett	bredare	komvuxarbete.		

• En	del	lärosäten	bör	erbjuda	en	profilering	mot	komvux	i	sin	lärarutbildning	samtidigt	
som	möjligheterna	till	kompetensutveckling	för	professionen	ska	stärkas.	

• Särvux	blir	en	del	av	komvux	och	byter	namn	till	särskild	utbildning.	
• Personer	med	intellektuell	funktionsnedsättning	ges	ökade	möjligheter	till	fortsatt	

utbildning	efter	särvux.	
• Betygsrätt	införs	som	ett	krav	för	att	enskilda	anordnare	ska	få	bedriva	

vuxenutbildning	på	entreprenad.	Villkoren	för	betygsrätt	för	utbildning	motsvarande	
komvux	skärps,	så	att	de	överensstämmer	med	kraven	på	i	komvux.	

• Betygsskalan	för	grundläggande	komvux,	sfi	och	grundläggande	särvux	förenklas.”	
 
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2018/09/sou-201871/ 
 
https://www.regeringen.se/4a57d7/contentassets/d2112ee65999452b937573e1c91bc9d9/en-andra-
och-en-annan-chans-ett-komvux-i-tiden.pdf 

 
Regeringen: Utredning om stärkt kvalitet och likvärdighet i 
fritidshem och pedagogisk omsorg 
”En särskild utredare ska kartlägga och analysera vilka utvecklingsområden som finns i fritidshemmet och vid 
behov föreslå åtgärder för att öka kvaliteten och likvärdigheten och stärka fritidshemmets kompensatoriska 
uppdrag. Utredaren ska vidare kartlägga och analysera om pedagogisk omsorg stimulerar barns utveckling och 
lärande och vid behov lämna förslag på hur man kan främja att barn får likvärdiga förutsättningar inför start i 
förskoleklass. 
Uppdraget ska redovisas senast den 30 september 2019.” 
 
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2018/09/dir.-2018102/ 

https://www.regeringen.se/4a53bd/contentassets/4426acd9c0e84db7859ef0f2abdbdbfd/starkt-kvalitet-
och-likvardighet-i-fritidshem-och-pedagogisk-omsorg-dir.-2018102.pdf  

 
 
Regeringen: Lagrådsremiss om ökad insyn i skolornas ekonomi 
”Insynen i skolornas intäkter och kostnader ska öka. Det är en del i den lagrådsremiss som regeringen har 
beslutat. 



 
 
 
       
 
 
 
Regeringen vill åstadkomma en bättre insyn i skolväsendet. Därför bedömer regeringen att alla kommuner och 
enskilda huvudmän ska redovisa ekonomisk information på skolenhetsnivå. Skolverket ska därefter publicera 
informationen på ett jämförbart sätt. 
 
I lagrådsremissen föreslår regeringen också att bidrag till fristående förskolor, skolor och fritidshem ska bestå av 
ett grundbelopp, strukturbelopp och i förekommande fall ett tilläggsbelopp. Ersättningen för resurser som 
fördelas med hänsyn till elevers behov ska särredovisas i strukturbeloppet, som är nytt.” 
 
”Regeringen föreslår också att ett godkännande som enskild huvudman ska återkallas om det inte utnyttjas inom 
två år. Det ska också återkallas om huvudmannen själv begär det. 
Tidigare har tillståndet för att öppna en fristående skola inte haft någon bortre tidsgräns. Det har medfört stora 
planeringssvårigheter med vilande tillstånd som inte utnyttjats. Nu kommer tillståndet återtas om det inte 
utnyttjats inom två år. ” 
 
Ändringarna i skollagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2019.  
Bestämmelserna om strukturbelopp föreslås tillämpas kalenderåret 2020. 

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/08/regeringen-foreslar-okad-insyn-i-skolornas-
ekonomi/ 

Regeringen: Beslut om ändringar i läroplaner för att främja 
trygghet och studiero 
 
”Regeringen har i dag fattat beslut om ändringar i läroplanen för förskoleklassen, grundskolan och 
fritidshemmet, i läroplanen för sameskolan och i läroplanen för gymnasieskolan. I läroplanerna förtydligas nu 
rektorns ansvar gällande trygghet och studiero. Läroplanerna kompletteras också så att de markerar att elever ska 
visa respekt för, och hänsyn mot, skolans personal och andra elever. Vikten av att eleven, genom egen 
ansträngning och delaktighet, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö betonas också. 
Ändringarna bygger på Skolkommissionens förslag i betänkandet Samling för skolan (SOU 2017:35).” 
Ändringarna träder i kraft den 1 juli 2019. 

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/08/laroplansandringar-for-att-framja-okad-
trygghet-och-studiero/ 

Skolverket: Fler elever behöriga till gymnasiet 
”Andelen niondeklassare som är behöriga till gymnasieskolan har ökat med nästan två procentenheter sedan 
förra året. 84,4 procent av eleverna som gick ut grundskolan i våras blev behöriga jämfört med 82,5 procent 
2017. Framför allt är det andelen behöriga pojkar som ökar.” 
 
https://www.skolverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/pressmeddelanden/2018-09-27-fler-elever-behoriga-
till-gymnasiet 
 
https://www.skolverket.se/sitevision/proxy/publikationer/svid12_5dfee44715d35a5cdfa2899/55935574/wtpub/w
s/skolbok/wpubext/trycksak/Blob/pdf3983.pdf?k=3983 

 
Skolverket: Stort intresse att ta del av statliga pengar för att 
förbättra likvärdighet 
”288 kommuner i landet har begärt ut pengar för att förbättra likvärdigheten och kunskapsutvecklingen. Detta 
motsvarande nästan 894 miljoner kronor vilket är 98,7 procent av de pengar som kommunerna totalt hade kunnat 
begära ut. Bland de övriga skolhuvudmännen så har totalt 361 begärt ut drygt 76 miljoner kronor vilket är 81,3 



 
 
 
       
 
 
procent av det totala beloppet som de hade kunnat begära ut. Skolverket kommer nu granska de inkomna 
rekvisitionerna och därefter fatta beslut om hur mycket pengar som ska betalas ut.” 
https://www.skolverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/pressmeddelanden/2018-09-
25-stort-intresse-att-ta-del-av-statliga-pengar-for-att-forbattra-likvardighet 
 
https://www.skolverket.se/skolutveckling/statsbidrag/statsbidrag-for-en-likvardig-
skola-2018 
 
Skolinspektionen: Granskning av övergången till årskurs 7 
”Skolinspektionen har granskat hur övergången har skett på 17 skolor där elever börjat i årskurs 7.” 
 
”Centrala resultat 

• Avlämnande	och	mottagande	skolor	samverkar	i	liten	utsträckning	för	att	skapa	
sammanhang	och	progression	i	utbildningens	innehåll.	

• Det	varierar	i	stor	utsträckning	om	informationen	om	eleverna	används.	
• Skolorna	fokuserar	på	de	elever	som	har	stödbehov.	Övriga	grupper	faller	ofta	bort.	
• Det	finns	stora	skillnader	i	den	information	som	förs	över.	
• Ett	övergripande	resultat	är	att	arbetssätt	vid	överlämningar	inte	är	tillräckligt	

strukturerade	och	etablerade.”	
• 	

”Utifrån den nya lagstiftningen – där ansvaret nu ligger på den avlämnande skolan att lämna över nödvändig 
information – och våra iakttagelser i granskningen har Skolinspektionen identifierat följande generella 
utvecklingsbehov: 
 

• Avlämnande	skolor	behöver	se	över	vilken	information	som	är	relevant	att	
överlämna.	

• Skolorna	behöver	utgå	från	vilka	behov	som	finns	för	elevers	fortsatta	progression	i	
lärande	och	utveckling	–	inte	bara	de	med	stödbehov.	

• Avlämnande	och	mottagande	skolor	behöver	samverka	så	långt	möjligt	för	att	skapa	
sammanhang	och	progression	i	undervisningen	i	olika	ämnen.	

• Rektor	behöver	se	till	att	det	på	skolan	finns	en	samsyn	om	vikten	av	att	
informationen	används.	

• Styrningen	av	arbetet	med	elevers	övergångar	behöver	bli	mer	strukturerad.	
 
Att fler skolor, lärare och annan personal är inblandade vid övergången till årskurs 7 innebär också 
att huvudmännen behöver ta ett större och tydligare ansvar för styrningen av arbetet. Riktlinjer kan till exempel 
behövas. Läroplanen fokuserar på skolans – och särskilt lärarnas – ansvar för att samverkan sker vid övergångar. 
Huvudmännen behöver i högre grad stödja rektorer och lärare i detta arbete.” 

https://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-
rapporter/Publikationer/Granskningsrapport/Kvalitetsgranskning/skolors-arbete-vid-elevers-overgang-
till-arskurs-7/ 

Lärarnas tidning: Ensamkommande får gå klart gymnasiet 
”Den så kallade gymnasielagen får tillämpas, konstaterar Migrationsöverdomstolen. Tusentals ensamkommande 
kan nu få en ny möjlighet att stanna i Sverige och gå på gymnasiet.” 

https://lararnastidning.se/9000-ensamkommande-far-ga-klart-gymnasiet/ 



 
 
 
       
 
 

Lärarnas tidning: Skolväsendets kostnader 
”Kostnaden för landets skolväsende, från förskola till och med vuxenutbildning, landade på 276,3 miljarder 
kronor i fjol. Det var en ökning med 11,2 miljarder (4,2 procent) jämfört med föregående år. 
 
Grundskolan stod för den största kostnaden: 114,7 miljarder kronor. Tvåan, förskolan, kostade knappt 75 
miljarder kronor, visar Skolverkets rapport. 
Kostnaden för en elev i en kommunal grundskola var i genomsnitt 109 500 kronor, medan en genomsnittselev i 
friskola fick resurser för 99 200 kronor.” 

https://lararnastidning.se/grundskolans-nota-115-miljarder-kronor/ 

Lärarnas tidning: Lärares löner närmar sig andra högutbildades 
”Svenska lärares löner ökar i förhållande till löner för andra högskoleutbildade. Det visar OECD:s årliga rapport 
Education at a Glance som släpptes på tisdagen. 
Gymnasielärarna ligger närmast snittlönen för högskoleutbildade, med 91 procent, medan förskollärare tjänar 76 
procent av snittlönen för alla högskoleutbildade i Sverige. Förskollärarna är den grupp som fått upp sina löner 
minst i förhållande till andra yrken om man jämför med fem år tidigare.” 
 
https://lararnastidning.se/larares-loner-narmar-sig-andra-hogutbildades/ 

Lärarnas tidning: Svårare att få upp lönen vid jobbyte 
”40 av Sveriges 50 största kommuner säger nej till lärare, förskollärare och fritidspedagoger som vill höja lönen 
genom att byta arbetsplats inom kommunen. Men i praktiken är det svårt att stoppa.” 
 
”En enkät som Lärarnas tidning gjort till landets 50 största kommuner, visar att en klar majoritet redan i dag 
säger nej till anställda som vill förhandla upp sina löner vid byte av arbetsplats med likvärdiga arbetsuppgifter 
inom kommunen.” 
”Men löneglidningen är svår att stoppa. I områden där konkurrensen om lärarna är tuff har de som hållit för hårt i 
penningpåsen förlorat anställda till grannkommuner eller friskolor.” 
 
https://lararnastidning.se/svarare-att-fa-upp-lonen-vid-jobbyte/ 

 
Skolvärlden: Så ska tilliten till lärare öka 
”Det krävs en ökad tillit till lärarna för att styrningen av skolan ska bli mer lyckosam.  
Det menar Elisabet Nihlfors som är professor i pedagogik vid Uppsala universitet. 
– Mycket av den kontroll vi haft de senaste åren har snarare skadat professionen, säger hon.” 
 
http://skolvarlden.se/artiklar/skolexperten-sa-ska-tilliten-till-larare-oka 

 


