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Utbildningsnämnden 

Nämndinitiativ från Christopher Lagerqvist (M) angående 

lektorer 

Förslag till beslut. 

Utbildningsnämnden föreslås besluta  

 

att lägga frågan och svaret till handlingarna. 

 

Bakgrund 

Christopher Lagerqvist efterfrågar i ett nämndinitiativ mer information avseende 

rekryteringsförsörjning av lektorer, antal lektorer per skola, uppdragens utformning samt en 

kartläggning av redan anställda lärare som disputerat eller licentierat. 

 

Föredragning. 

Nuläge 

I april 2018 fanns följande lektorer i gymnasieskolorna i kommunal regi i Uppsala.  

 

Celsiusskolan  2 

Fyrisskolan   2 

Uppsala Yrkesgymnasium -Jälla 1 

Katedralskolan  8 

Lundellska skolan  3 

Rosendalsgymnasiet  4 

 

Därutöver finns en lektorstjänst vid vuxenutbildningen. Sammantaget är alltså 

21lektorstjänster tillsatta.  

 

Under åren 2014–18 har fem lektorer avgått med pension och en har flyttat till annan 

kommun. Under samma period har en lektor nyrekryterats. Under hösten 2018 kommer 

ytterligare två lektorer att avgå med pension. Samtidigt kommer två nu anställda lärare att 

uppnå de statliga behörighetskraven vilket gör det möjligt att återrekrytera.  

 

I april 2018 finns i gymnasieskolorna åtta lärare som har disputerat men som inte innehar 

lektorstjänst. Av dessa har en avsagt sig lektorsuppdrag och övriga matchar ej de statliga 



2 (2) 

 

behörighetskraven (SKOLFS 2011:58). Som framgår ovan kommer dock två av dessa åtta 

lärare inför hösten att uppfylla de statliga behörighetsreglerna. 

 

Återrekryteringsstrategi 

Utbildningsförvaltningens strategi för lektorsförsörjning innebär att vid varje ny rekrytering 

utannonseras tjänsten också som lektorat. Under de senaste åren har dock nyrekryteringar i 

princip enbart omfattat nyrekrytering för undervisning i ämnet Svenska som andraspråk, där 

ingen lektor har kunnat rekryteras.  

 

I förslaget om utvecklingsvägar för lärare och förskollärare som behandlas av nämnden vid 

sammanträdet i maj 2018 föreslås att möjligheter till forskningsskola ska undersökas för att 

möjliggöra för fler att uppfylla de statliga kraven för lektorstjänst.  

 

Uppdragsbeskrivningar 

Utifrån ett kommunövergripande ramuppdrag formuleras individuella uppdrag på respektive 

enhet om inte lektor har ett övergripande uppdrag, då formuleras uppdraget på 

avdelningsnivå.  

 

 

Utbildningsförvaltningen 

 

 

Birgitta Pettersson 

Utbildningsdirektör 



Uppsalas gymnasielektorer 

Under den senaste mandatperioden har ungefär en tredjedel av lektorerna lämnat gymnasieskolan.  
Återrekryteringen av lektorer har varit nära nog obefintlig.  Samtidigt vittnar alltfler om att lektorerna 
inte används på ”rätt sätt” i praktiken.  Det talas inte minst om orimliga administrativa bördor, om 
”felaktigt fokus” i arbetsledningen och en okunskap om hur lektorernas ämneskunskaper tas tillvara 
på bästa sätt. 

Utvecklingen föranleder ett antal frågor till den rödgröna majoriteten: 

▪ Hur många lektorer finns vid varje gymnasieskola?
▪ Hur många behöriga lärare finns vid varje gymnasieskola som även har disputerat/licentierat i ett

skolämne utan att ha fått ett lektorat?
▪ Vilka konkreta återrekryteringsstrategier av lektorer finns vid varje gymnasieskola?
▪ Hur ser uppdragsbeskrivningarna ut för gruppen lektor på varje gymnasieskola?
▪ Är det en medveten strategi från den rödgröna majoritetens sida att aktivt motarbeta

gymnasielektorerna i Uppsala kommun?

Christopher Lagerqvist (M) 


	Nämndinitiativ Lektorer
	25. Namndinitiativ om Uppsalas gymnasielektorer fran Christopher Lagerqvist (M)

