Fakta om de statligt
finansierade karriärtjänsterna
Introduktion till reformen – regeringens förslag
Regeringen beslutade i budgetpropositionen för 2012 att avsätta pengar för inrättandet av karriärtjänster för lärare i grund- och gymnasieskolan, med början
hösten 2013. Strax före årsslutet 2012 presenterade Utbildningsdepartementet
en promemoria som beskrev de två typer av karriärtjänster som är aktuella,
förstelärare och lektorer. Kort därefter presenterades förslag till statsbidrags
förordning som bestämmer hur de ekonomiska medlen ska tilldelas och hanteras för att reformen ska förverkligas.
Karriärtjänsterna kommer att ligga utanför legitimationssystemet, det vill säga
att nya titlar inte kommer att skrivas in i legitimationen.

Förstelärare och lektor
De statligt finansierade karriärtjänsterna omfattar två titlar, förstelärare och
lektor. Enligt det förslag som föreligger har regeringen föreslagit ett antal punkter som rör kvalifikationerna för dessa tjänster.

En förstelärare
• är legitimerad enligt 2 kap. 16 § skollagen
• kan genom dokumentation redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete med
undervisning inom ramen för en eller flera anställningar inom skolväsendet
• har visat särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och ett
starkt intresse för att utveckla undervisningen
• bedöms även i övrigt av huvudmannen som särskilt kvalificerad för undervisning och uppgifter som hör därtill.

En lektor
• är legitimerad enligt 2 kap. 16 § skollagen
• har avlagt examen på forskarnivå enligt bilaga 2 till högskoleförordningen
(licentiatexamen)
• har under minst fyra års tjänstgöring som lärare inom skolväsendet visat
pedagogisk skicklighet.
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Den forskarexamen som fordras ska avse ämnesdidaktik eller ämne som kan hänföras till ett undervisningsämne, alternativt specialpedagogik.
För lärare inom universitet och högskola finns dessutom ett snabbspår för de som
avlagt minst licentiatexamen att ansöka om lektorstiteln.
Huvudmännen avgör vilka lärare som uppfyller kvalifikationerna.

Arbetsuppgifter för karriärlärare
Det är tydligt framskrivet att arbetsuppgifterna för karriärlärare måste ha sin bas i
och vara kopplade till undervisningen. Det får inte röra sig om arbetsuppgifter av
generell karaktär, som olika typer av administrativa tjänster eller utvecklingstjänster.
Det är huvudmannen som preciserar arbetsuppgifternas art och innehåll. Det blir
därför en extra viktig facklig uppgift att bevaka arbetsbeskrivningen för karriär
lärarna.

De ekonomiska ramarna för karriärtjänsterna
Enligt förslaget ska statsbidrag utgå för en förstelärare om 85 000 kronor per individ och år, inklusive sociala avgifter. Det innebär att 5 000 kronor per månad ska
användas till lön för försteläraren.
För en lektor ska statsbidrag om 170 000 kronor per individ och år utgå, inklusive
sociala avgifter. Det innebär 10 000 kronor mer i lön per månad för en lektor.
De statliga bidragen är tänkta att räcka till 1 000 lektorer och 9 000 förstelärare när
reformen är fullt utbyggd år 2016. Bidragen hanteras och fördelas av Skolverket.
Skolverket fastställer en bidragsram för alla huvudmän som har minst 75 elever.
För huvudmän med färre än 75 elever fastställs en särskild pott. Det är frivilligt för
huvudmännen att ansöka. Det innebär att huvudmän kan ansöka om medel utöver
vad de egentligen skulle tilldelas enligt den framräknade bidragsramen, såvida inte
alla huvudmän ansöker.

Det statliga bidraget 2013
Statsbidraget ska användas till löneökning för lärare med karriärtjänster. Under 2013
kan huvudmän få ersättning för halva året och beloppet för en heltidstjänst blir
• 42 500 kronor för en förstelärare
• 85 000 kronor för en särskilt yrkesskicklig lärare med forskarutbildning.
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Enligt Skolverket innebär bidraget att löneökningen blir
• i genomsnitt 5 000 kronor mer i månaden för en förstelärare
• i genomsnitt 10 000 kronor mer i månaden för en lektor.
Statsbidraget kommer att räcka till ett begränsat antal tjänster. Beräkningen av
bidragsramarna kommer att utgå från det antal elever som en huvudman har i de
skolor som reformen omfattar.
Uppgifterna i tabellen nedan är en uppskattning och siffrorna kan komma att
ändras. De beräknade beloppen baserar sig på elevunderlag från hösten 2011. De
faktiska sökbara beloppen kommer att baseras på underlag från hösten 2012. Vi
uppdaterar informationen så snart beloppen är fastställda.
Antal elever

Antal förstelärare

75-500

1

500-1000

1-3

1000-1500

2-4

1500-2500

4-7

2500-3500

7-10

3500-6500

10-20

6500-12500

20-40

12500-50000

35-150

>50000

150 till >200

Källa: Skolverket

Enligt Skolverket kan en huvudman som enligt tabellen har möjlighet att ansöka
om minst två förstelärartjänster kan välja att ansöka om bidrag för
• två förstelärartjänster eller
• en tjänst för en lektorstjänst.
Huvudmän med färre än 75 elever kommer att söka bidrag från en särskild pott.
Under 2013 fördelas potten för att nå maximal geografisk spridning.
Mer information om de ekonomiska förutsättningarna kommer att följa när staten
presenterat den bindande bidragsförordningen, men då det är kort om tid för ansökningarna är det viktigt att arbetet kommer igång så fort som möjligt.
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