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Till alla lärare, förskollärare och utbildade fritidspedagoger anställda av Uppsala kommun 

 

 

Information om utbildningsförvaltningens gemensamma lönekriterier 

Kommunstyrelsen beslutade i mars 2017 om en förlängd lärarlönesatsning som syftar till att 

höja läraryrkets status. Beslutet innebär att medellönen ska öka med 11 000 kr per månad  

under perioden 2012 till 2021 och att fokus för all lönesättning för lärare, förskollärare och 

utbildade fritidspedagoger ska vara uppdragets komplexitet, elevernas lärande och effektivare 

arbetsformer. 

 

Utifrån beslutet har utbildningsförvaltningen tagit fram förvaltningsgemensamma 

lönekriterier. Det är första gången vi har förvaltningsgemensamma sådana. Det finns redan 

lönekriterier för de olika skolformerna. Dessa ska sammanfogas/kompletteras med de nya 

förvaltningsgemensamma dito. De förvaltningsgemensamma lönekriterierna har tagits fram 

tillsammans med fackliga företrädare. Arbetet påbörjades i mars 2017 och avslutades i juni. 

Enighet råder kring samtliga kriterier förutom ett. 

 

Kriterierna tar sin utgångspunkt i de av kommunstyrelsen fastställda fokusområdena:  

- Uppdragets komplexitet - lönen ska spegla uppdragets svårighetsgrad 

- Elevernas lärande - lönen ska spegla lärarnas prestation, kvalitet för att uppnå resultat 

- Effektivare arbetsformer - lönen ska spegla flexibilitet som bidrar till förbättrat arbetssätt för 

ökad måluppfyllelse 

 

Totalt är det åtta kriterier fördelade på de tre fokusområdena enligt nedanstående: 

 

Uppdragets komplexitet - lönen ska spegla uppdragets svårighetsgrad (hanteras av skolform/ 

avdelningsnivå) 

• Att ansvara för att planera och följa upp undervisningen i flera olika barngrupper inom 

förskolan (gäller förskollärare i förskolan)  

• Att arbeta på skolor och förskolor med hög strukturersättning (beslut tas av respektive 

skolform inför varje ny LÖV)  
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Elevernas lärande - lönen ska spegla lärarnas prestation, kvalitet för att uppnå resultat 

• Att i undervisningen skapa en inkluderande lärmiljö där alla barn/elever utmanas och 

optimeras i sin kunskapsutveckling 

• Att undervisningen vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet  

• Att kommunicera barn/elevers utveckling och lärande samt upprätthålla professionella 

relationer med barn/elever och deras vårdnadshavare  

• Att göra barn/elever delaktiga i planering och genomförande  

Effektivare arbetsformer - lönen ska spegla flexibilitet som bidrar till förbättrat arbetssätt 

för ökad måluppfyllelse 

• Att utarbeta arbetssätt och arbetsformer så att en större andel av lärares arbetstid går 

till undervisning (hanteras både på individnivå och organisationsnivå av 

rektor/förskolechef) 

• Att regelbundet utvärdera enskilt och tillsammans med kollegor och vidta åtgärder 

som utvecklar undervisning, metoder och organisation. 

Det är alltid rektor/biträdande förskolechef som sätter lön och som är ansvarig för bedömning 

av en medarbetares prestation. Det betyder att vid den årliga löneöversynen så gör 

rektor/biträdande förskolechef en samlad bedömning av medarbetarens prestation utifrån 

samtliga lönekriterier. Vid LÖV 2018 så gör rektor/biträdande förskolechef en samlad 

bedömning av skolformens lönekriterier, inklusive de förvaltningsgemensamma kriterierna. 

Att påverka sin löneutveckling är kopplat till varje medarbetares prestation, det är därmed 

medarbetaren som påverkar sin löneutveckling genom att mer eller mindre prestera utifrån 

fastställda lönekriterier. 

 

De förvaltningsgemensamma kriterierna ska bidra till en positiv inverkan på elevers 

måluppfyllelse och en ökad effektivitet i skolans verksamheter. 

 

Av de åtta kriterierna så är flera redan samstämmiga med befintliga kriterier inom de olika 

skolformerna. Ett kriterium som är nytt är Att utarbeta arbetssätt och arbetsformer så att en 

större andel av lärares arbetstid går till undervisning (ska hanteras både på individ- och 

organisationsnivå av rektor/biträdande förskolechef). 

 

Uppsala kommuns verksamheter är gemensamt finansierade via skatt. Det betyder att vi 

tillsammans och enskilt behöver hjälpas åt att använda resurserna så effektivt som möjligt. 

Idag undervisar de flesta lärare i kommunal verksamhet mellan 28 till 38 procent av den totala 

arbetstiden, resten av tiden används framför allt till för- och efterarbete, föräldrakontakter och 

möten av olika slag. Skillnaden i undervisningstid beror till största delen på vilket ämne du 

undervisar i, skolform och stadium. Vi har redan idag lärare som undervisar mer inom sin 

arbetstid med minst bibehållen kvalitet. Det innebär en större effektivitet som vi vill 

värdesätta i lön.  
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Viktigt!  

 

Detta kriterium betyder inte att du ska få en ökad arbetsbelastning! Du som lärare ska först 

utveckla arbetssätt och arbetsformer så att tid frigörs inom arbetstiden, därefter kan du 

undervisa mer inom arbetstiden. Det är inte meningen att du ska undervisa utanför din 

arbetstid. Genom att det finns åtta kriterier så är det inte heller meningen att du ska minska 

kvaliteten i din undervisning, flera av de övriga kriterierna ställer krav på undervisningens 

kvalitet. 

 

Nu kanske du tänker – Hur ska detta gå till?  Jag hinner inte undervisa mer än jag gör idag?  

 

Svar: Redan idag så har vi en stor skillnad mellan hur mycket en lärare undervisar, det finns 

ingen reglering av hur mycket en lärare ska undervisa. Dagens omfattning av undervisning är 

ofta grundat på historiska siffor då det fanns en reglerad undervisningsskyldighet. Vi har 

redan idag lärare som undervisar mer inom sin arbetstid. Vi vill att detta ska värdesättas i lön.  

 

Hur kan man då effektivisera arbetssätt och arbetsformer? 

 

Vi ville inte styra tanken i detta effektiviseringsarbete utan ser att det görs bäst av 

professionen. Den största delen av lärares arbetstid är arbete runt undervisning. Så för- och 

efterarbete är ett centralt område att identifiera effektivisering inom. Exempelvis finns idag 

lektionsbanker skapade i ämneslag, lektionsplaneringar som delas med varandra eller att det 

genom digitala verktyg sker en effektivisering av examinationer och bedömningar.  

 

För förskollärare inom förskolan finns ett kriterium som handlar om ansvar att planera och 

följa upp undervisningen i flera olika barngrupper. Förskolläraren är ansvarig för planeringen 

av undervisningen i förskolan, och bristen på förskollärare medför att förskollärare idag 

behöver ansvara för fler barngrupper. Vi vill att det ska värdesättas i lön. 

 

Arbetsgivarens ståndpunkt är att medarbetare som utvecklar sin profession, använder sin 

arbetstid på bästa sätt och bidrar till verksamhetens måluppfyllelse ska erhålla en bra 

löneutveckling.  

 

 

Birgitta Pettersson 

Utbildningsdirektör, Uppsala kommun 

 


