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Läraravtalet
Vi som företräder lärare och landets kommuner är överens om att vi  
gemensamt vill höja kvaliteten i skolan och förbättra elevernas resultat. Vi 
vill ha en bra arbetsmiljö som ger lärare förutsättningar att göra ett pro-
fessionellt arbete och vi vill attrahera de bästa till läraryrket.

Läraruppdraget ställer höga krav på individerna och på ett bra sam-
arbete. En ändamålsenlig och effektiv organisering av arbetet är en god 
grund för att undervisningen ska bli så bra som möjligt.

Kollektivavtalet för lärare (HÖK 10 med Bilaga 6 ”Verksamhetsutveck-
ling och måluppfyllelse”) skapar förutsättningar för att ge eleverna en 
bättre skola och lärare högre lön och goda arbetsvillkor. Avtalet ger kom-
muner, skolor och lärare möjlighet att gemensamt arbeta med verksam-
hetsutveckling för en högre måluppfyllelse. 

Det är i kommunerna och i skolorna som utvecklingsarbetet måste  
göras. Förslag till förbättringar som syftar till ökad måluppfyllelse behö-
ver diskuteras och förankras. Att skapa goda relationer – och att dra åt 
samma håll – är avgörande för hur bra man kommer att lyckas. Målet är 
att förbättra resultaten på den enskilda skolan. 

Vi centrala parter får många frågor om hur det nya kollektivavtalet kan 
användas för att utveckla verksamheten. Vi hoppas att denna skrift ska 
ge några svar.

Sveriges Kommuner och Landsting 

Anders Knape 

Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd
Lärarförbundet        Lärarnas Riksförbund

Eva-Lis Sirén         Metta Fjelkner
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Frågor och svar

…om avtalet i  
allmänhet
Vilka omfattas av avtalet?
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Pacta samt Lärarförbundets 
och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd (Lärarnas Samverkansråd), 
har tillsammans tecknat ett kollektivavtal som berör drygt 210 000 lärare 
anställda i kommuner, landsting och hos arbetsgivare som tillhör arbetsgi-
varförbundet Pacta. Avtalet gäller 1 april 2010 till och med 30 april 2012. 
Avtalet omfattar alla skolformer. 

Vad innebär avtalet – HÖK 10?
Löneavtalet ger en sammanlagd garanterad löneökning på lägst 3,5 pro- >

cent över två år.
Med Bilaga 6 uppmanas kommuner och fackliga företrädare att gemen- >

samt ta initiativ till ett arbete i syfte att nå en ökad måluppfyllelse och 
förbättrade resultat. Verksamhetsutveckling kan ske inom ramen för 
nuvarande arbetstidsförläggning eller med stöd av en ändrad arbets-
tidsförläggning. Verksamhetsutveckling som leder till förbättrade resul-
tat och högre måluppfyllelse ska kunna ge ytterligare löneökningar. 
Bilaga 4a innebär att SKL och Lärarnas Samverkansråd ska arbeta vidare  >

med flera viktiga frågor, bland annat kommunernas ansvar för styrning, 
ledning och uppföljning, den fysiska arbetsmiljön och skolan som en 
modern arbetsplats, ledarskapet i skolan, löneinstrumentet, skolpoli-
tiska reformer och förtroendefulla relationer. 
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Vad är syftet med det nya avtalet?
Avtalet ska skapa förutsättningar för att ge elever en bättre skola och lärare 
goda arbetsvillkor och högre lön. 

Vad vill parterna uppnå?
Avtalet ska bidra till ökad kvalitet i skolan och förbättrade resultat för elev-
erna. Målet är att utveckla verksamheten i alla skolformer så att eleverna 
når skolans kunskapsmål och att alla elever får behörighet till gymnasie-
skolan samt får med sig nödvändiga kunskaper ut i vuxenlivet. Avtalet ska 
också bidra till en bra arbetsmiljö som ger goda förutsättningar för att 
lärare ska kunna utföra ett bra arbete. 
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…om hur avtalet  
kan användas för att 
utveckla skolan
Hur ska avtalet kunna bidra till ökad kvalitet och  
förbättrade resultat?
Lärares insatser är den allra viktigaste faktorn för att nå förbättrad kvalitet 
och resultat i skolan. Läraruppdraget ställer höga krav på individerna och 
på ett professionellt samarbete. För att eleverna ska få bästa möjliga för-
utsättningar att tillägna sig kunskap krävs en ändamålsenlig och effektiv 



”Lärarupp draget ställer 
höga krav på individerna 
och på ett  professionellt 
samarbete.”
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organisering av arbetet. Syftet med det nya avtalet är att understödja ett 
arbete för att kunna utveckla verksamheterna.  

Hur kan arbetet med verksamhetsutveckling gå till?
Förutsättningarna för att eleverna ska nå sina kunskaps- och utvecklings-
mål enligt läroplanerna varierar stort mellan olika skolor.  

Arbetsgivare och fackliga företrädare har att under avtalsperioden gå 
igenom hur det ser ut idag, vilka resultat och mål som ska uppnås och vad 
som ska till för att uppnå målen. 

Frågor att diskutera i kommunerna och på skolorna kan vara:
Hur ser våra resultat ut, vad är vårt nuläge? >

Vad vill vi uppnå? >

Vad behöver vi utveckla och förbättra i verksamheterna för att eleverna  >

ska ges bästa förutsättningar att nå sina mål?
Hur följer vi upp? >

Verksamhetsutveckling kan ske på många olika sätt. Det kan till exempel 
handla om att utveckla arbetet genom arbetslagen och ämneslagen, att  
arbeta fram effektivare arbetsmetoder eller att bättre använda den gemen-
samma mötestiden. Det kan handla om att arbeta fram nya ändamålsenliga 
arbetsformer eller en ny arbetsorganisation. Verksamheten kan utvecklas 
inom befintliga ramar, med nuvarande arbetstidsförläggning, eller genom 
att det träffas lokalt kollektivavtal om en annan arbetstidsförläggning som 
stöd för arbetet. Det viktiga är att arbetet sker i dialog och genom samar-
bete. 
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…om lön
Vad innebär löneavtalet?
Det centrala löneavtalet garanterar löneökningar för lärare om lägst 2,0 pro-
cent för 2010 och lägst 1,5 procent för 2011. Lönen ska bidra till att arbets-
givaren når målen för verksamheten och ska som tidigare vara individuell 
och differentierad.  

Vad innebär Bilaga 6 när det gäller lön?
Bilagan fokuserar på verksamhetsutveckling som ska leda till ökad mål-
uppfyllelse för eleverna. Lärares insatser är avgörande för att skolan ska 
lyckas med sitt uppdrag och eleverna nå sina mål. Parterna ser det natur-
ligt att ändrad arbetsorganisation som leder till förbättrade resultat och 
ökad måluppfyllelse också leder till ett löneutfall som överstiger löneav-
talets garanterade utfall. Hög måluppfyllelse för eleverna och god löne-
utveckling för lärarna bidrar till en skola som lockar de bästa och mest 
lämpade att vilja bli lärare. 

Lärare garanteras löneökning i de fall verksamhetsutveckling skett  
genom att parterna enats om att genom lokalt kollektivavtal göra avvi-
kelse från arbetstidsförläggning enligt Bilaga M: 

Ferieanställning med reglerad arbetstid med i snitt 40 timmar per vecka  >

och resterande del av arbetstiden som förtroendearbetstid (i snitt drygt 
5 timmar per vecka). 
Så kallad ”semesteranställning” med 40-timmarsvecka och vanlig sem-  >

ester.
 Annan avvikelse från Bilaga M >
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Då lokalt kollektivavtal träffats om ferieanställning med i snitt 40 timmar 
reglerad arbetstid per vecka eller om ”semesteranställning”, garanteras 
lärare en extra löneökning på 1500 kronor i månaden. Ytterligare minst 
500 kronor per berörd lärare tillförs den kommande löneöversynen och 
fördelas individuellt och differentierat.  

Vid lokalt kollektivavtal om ”annan avvikelse från Bilaga M” garanteras 
lärare löneökning enligt samma modell som ovan med den skillnaden att 
arbetsgivare och fackliga företrädare har att komma överens om löne-
ökningarnas storlek vid detta tredje alternativ. 

”Hög måluppfyllelse för eleverna och 
god löneutveckling för lärarna bidrar 
till en skola som lockar de bästa och 
mest lämpade att vilja bli lärare.”
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…om framtiden
Vad kan de olika aktörerna göra nu?
Politiker i kommuner – Var tydliga med vilken skola ni vill ha. Se över vilka 
resurser ni har och hur de används. Med de nationella styrdokumenten för 
ögonen ställ krav på att resultat uppnås. Stöd enskilda skolors initiativ. 

Förvaltningschefer – Koppla de övergripande målen för kommunens skolor 
till den enskilda skolan. Tydliggör mål och visioner med utvecklingsarbe-
tet. Fortsätt ett arbete med att skapa goda relationer i organisationen. 
Stöd skolornas arbete för en ökad måluppfyllelse. 

Rektorer – Med stöd från politiker, förvaltning och lokala parter, inled sam-
tal med medarbetare och fackliga företrädare om hur måluppfyllelse-
arbetet ska gå till på den egna skolan. Använd de verktyg som det centrala 
avtalet ger.

Fackliga organisationer med företrädare – Inled samtal med medlemmarna om 
verksamhetsutveckling och arbetsformer. Använd de verktyg som det cen-
trala avtalet ger. Ge medlemmarna stöd i arbetet med Bilaga 6. 

Lokala parter – Diskutera tillsammans hur arbetet för ökad måluppfyllelse 
kan läggas upp. 

Centrala parter – Ska stödja lokala initiativ till verksamhetsutveckling för 
ökad måluppfyllelse och vid behov även understödja arbetet med lokala 
kollektivavtal.



15Frågor och svar kring Läraravtalet

Upplysningar om innehållet:

Sveriges Kommuner och Landsting
www.skl.se
Lärarförbundet
www.lararforbundet.se
Lärarnas Riksförbund
www.lr.se

ISBN/Bestnr: 978-91-7164-636-1
Bilder: Casper Hedberg, Joakim bergström/SKL.  
Nina Steul/Folio. Lars Forsstedt/Public Image
Produktion: ETC
Tryck: Modintryckoffset, 2011



Frågor och svar kring Läraravtalet

Vi, centrala parter, får många frågor om hur avtalet HÖK 10, med den 
särskilda bilagan ”Verksamhetsutveckling och måluppfyllelse”, kan använ-
das lokalt. Denna skrift belyser de centrala parternas avsikt med avtalets 
tillämpning i olika skolformer och vi hoppas att den ska ge svar på några 
av frågorna.

ISBN 978-91-7164-636-1Beställ eller ladda ner på www.skl.se/publikationer eller på telefon 020-31 32 30.


