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Förslag till Professionsprogram för rektorer, lärare och 
förskollärare. U2021/03373. 
 
Yttrande från föreningen Sveriges skolchefer  
 
Sammanfattning 
Föreningen Sveriges Skolchefer är i grunden positiv till idén om att inrätta ett nationellt 
professionsprogram som innehåller en nationell struktur för kompetensutveckling och ett 
meriteringssystem med nivåer. Staten behöver utveckla och stärka sitt stöd till huvudmännen i 
dessa frågor i syfte att stärka skolprofessionerna, höja kvaliteten på utbildningarna och för att 
öka skolprofessionernas attraktionskraft. Ett ökad statligt stöd skulle också kunna bidra till att 
stärka skolans likvärdighet och framför allt stärka de små huvudmännen.   
 
I dag är det huvudmännen som bestämmer om kompetensutveckling av personalen, 
inrättandet och konstruktioner av tjänster samt vilka meriter som krävs för att erhålla 
tjänsterna. Med förslaget blir det en statlig organisation som tar över en väsentlig del av  
dessa frågor. Det innebär en mycket stor principiell förändring som måste redas ut i detalj 
innan man beslutar om en förändring. Sveriges Skolchefer ser en stor risk för att det blir 
oklara beslutsgångar och ett oklart ansvar när staten går in i de uppgifter som huvudmännen 
har ansvaret för. Föreningen anser också att det finns en risk för att en omfattande byråkrati 
kan byggas upp med förslaget.     
 
Sammantaget anser Sveriges Skolchefer att det föreliggande förslaget innehåller så många 
oklarheter att det måste utredas vidare innan vi kan säga ja till förslaget.  
 
Våra frågor tar vi upp på respektive avsnitt i förslaget. 
 
Avsnitt 6.2 Den nationella strukturen för kompetensutveckling ska innehålla olika 
insatser med olika syften 
 
Föreningen Sveriges Skolchefer är positiv till idén med en nationell struktur för 
kompetensutveckling. En sådan organisation kan komplettera och bygga på 
lärarutbildningarna. Det kan bidra till att höja kvaliteten i de olika yrkeskategorierna genom 
att fler blir uppdaterade i det aktuella forskningsläget. Det svenska skolväsendet är 
mångfacetterat och det är viktigt att alla de olika behov som finns för olika huvudmän, 
lärarkategorier och skolformer tillgodoses i förslaget. Det är också viktigt att de befintliga 
kompetensutvecklingsinsatser som finns tas tillvara och inlemmas i systemet tillsammans med 
nyutvecklade insatser i samverkan med högskolan.   
 
Samtidigt är förslaget oklart när det gäller omfattning, finansiering, ledigheter, lönevillkor och 
vikarier. I dessa delar behöver förslaget utredas ytterligare. Föreningen anser också att det 
finns risk för oklarheter om vem som är ansvarig för de olika delarna som ingår i förslaget. 
Det måste vara tydligt vem som beslutar om de olika insatserna och vilket ansvar som ligger 
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på staten, huvudmannen, skolan och individen. Föreningen anser också huvudmannens roll 
som arbetsgivare i denna organisation behöver förtydligas. Det gäller till exempel hur 
kompetensutvecklingen ska kopplas till de anställdas löneutveckling.    
   
Avsnitt 6.3 Det nationella meriteringssystemet ska innehålla två meriteringsnivåer för 
legitimerade lärare respektive förskollärare 
 
Föreningen Sveriges Skolchefer är positiv till huvudtanken i förslaget. Det innebär en tydlig 
karriärstege vilket är positivt. Men även i denna del innehåller förslaget oklarheter. Hur 
kommer dagens forskarutbildningar in i detta system? Hur ska bedömningen av förmåga till 
undervisning av hög kvalitet ske? Hur ska den snabbare meritering i utsatta områden gå till? 
Vem utser dessa skolor? Skolchefsrollen omnämns inte alls i förslaget. Föreningen anser 
också att ett ledningsspår borde ingå i systemet där skolchefsrollen ska ingå. 
 
Avsnitt 6.6 Ett råd för professioner i skolväsendet ska inrättas för att säkerställa 
professionernas inflytande 
 
Föreningen Sveriges Skolchefer är försiktigt positiv till förslaget. Det kan bidra till en tätare 
och kvalitativt bättre samverkan mellan huvudmännen, Skolverket och akademin. Samtidigt 
finns det även här frågetecken. Det krävs en omfattande organisation för att nå alla huvudmän 
och professioner. Vi kan inte heller se att det ingår någon representation för skolcheferna i det 
föreslagna rådet.    
 
  
Göran Isberg  
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