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 Kommunstyrelsen 
 

Utbildningsdepartementet: Karriärvägar m.m. i fråga om lärare i 
skolväsendet 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att  avge yttrande enligt bilaga 1 
 
 
Ärendet 
Regeringskansliet, utbildningsdepartementet lämnar i promemorian Karriärvägar m.m. i 
skolväsendet förslag om karriärsteg för lärare samt åtgärder för hur antalet lektorer i skolan 
ska öka. Uppsala kommun har beretts tillfälle att inkomma med yttrande.  
 
En sammanfattning av utredningen bifogas som bilaga 2. 
 
Remissbehandling 
Barn och ungdomsnämnden (BUN), utbildnings – och arbetsmarknadsnämnden  (UAN) samt, 
styrelsen för vård och bildning (SVB) har beretts tillfälle att inkomma med yttrande. BUN 
och UAN har avstått från att inkomma med yttrande. SVB är i stort positiva till utredningens 
förslag. Styrelsen betonar vikten av att skolhuvudmannen ges bestämmanderätt över antalet 
tjänster som ska inrättas och tjänsternas arbetsinnehåll. Styrelsen anför att det är positivt att 
statsmakten föreslås bidra med extra resurser till lärarlöner, dock utan att ange styrning då 
detta är huvudmannens ansvar. 
 
Styrelsen har också påpekat att förslaget skulle kunna utvidgas till att även gälla motsvarande 
tjänster i förskola. Styrelsen har inte angivit några ekonomiska konsekvenser av ett eventuellt 
införande. 
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Styrelsens yttrande bifogas som bilaga 3. 
 
 
Föredragning 
I förslaget till yttrande tillstyrks förslagen. Dock markeras att införandet av karriärtjänster 
måste göras på ett sådant sätt att de i första hand kommer undervisning och studieresultat till 
godo, och att detta i sin tur kan förväntas leda till ökad attraktivitet för läraryrkena. Det 
framhålls vidare att statsbidraget, i sin föreslagna utformning, inte kommer att leda till att 
yrkesskicklighet uppmärksammas i lönesättningen. Kommunen lämnar förslag på en 
formulering som öppnar för en sådan möjlighet. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Styrelsens för vård och bildning har inte redovisat några ekonomiska konsekvenser varför de 
är svåra att uppskatta.  
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