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Att reflektera över inför Lärarlönelyftet 
 
Lärarlönelyftet lämnar mycket utrymme för varje huvudman att bestämma hur och 
på vilka grunder statsbidraget ska fördelas. Reformen kräver en genomarbetad stra-
tegi hos varje huvudman kring vilka lärare, förskollärare och fritidspedagoger som 
ska ingå.  
 
Erfarenheter från karriärtjänstreformen visar vikten av att en genomarbetad, tydlig 
och transparent och kommunicerad process för att besluta vilka som ska få ta del 
av Lärarlönelyftet och hur stor löneökning respektive lärare ska få.  
 
Nedanstående är några av de faktorer ni behöver ta ställning till i urvalet av lärare 
som ska få löneökning.  

Lite till många eller mycket till få 
Eftersom er bidragsram anger en summa och inte ett fast antal lärare behöver ni 
själva avgöra om ni vill ge flera lärare en lägre löneökning eller om ni vill ge färre 
lärare en högre löneökning. Den genomsnittliga löneökningen per månad för de 
lärare hos huvudmannen som deltar i Lärarlönelyftet måste dock ligga på mellan 
2500 kr och 3500 kr. 

Differentiering av löneökning 
Det finns utrymme att ge olika lärare olika stort lönepåslag. Det är upp er att be-
stämma hur och i vilken utsträckning lönepåslaget ska variera mellan individer. Ni 
kan även välja att inte lönedifferentiera, utan betala ut samma löneökning till samt-
liga lärare. Den genomsnittliga löneökningen per månad för de lärare hos huvud-
mannen som deltar i Lärarlönelyftet måste dock ligga på mellan 2500 kr och 3500 
kr.  

Fördelning till förskola och fritidshem 
Som huvudman har ni möjlighet att avsätta maximalt 10 procent av er bidragsram 
till löneökningar i förskolan och fritidshemmet. 90 procent eller mer måste alltså 
tillfalla övriga skolformer som omfattas av Lärarlönelyftet. Då det inte är ett krav 
att inkludera förskolan och fritidshemmet måste ni som huvudman ta ställning till 
om en del av statsbidraget ska gå till de som arbetar i förskolan eller i fritidshem-
met, och i sådana fall hur mycket.  

Skolledare 
Det finns ingenting som hindrar huvudmän att inkludera skolledare i Lärarlönelyf-
tet, förutsatt att dessa skolledare har lärarlegitimation och ägnar största delen av sin 
arbetstid till undervisning eller andra uppgifter av pedagogisk natur. Det är dock 
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inte ett krav och därför måste ni som huvudman ta ställning till om en del av bidra-
get ska betalas ut till skolledare eller inte.  

Förstelärare och lektorer 
Det går bra att kombinera en karriärtjänst med ett lönepåslag via Lärarlönelyftet. 
De lärare som har en förstelärar- eller lektorstjänst uppfyller per automatik de krav 
som ställs för att kunna ta del av Lärarlönelyftet. Lärare med karriärtjänster är dock 
inte garanterade ett lönepåslag via Lärarlönelyftetet och därför måste ni som hu-
vudman ta ställning till om en del av bidraget ska gå till lärare som har karriärtjänst 
eller inte.   

Särskilt komplicerade undervisningssituationer 
För att en lärare ska få ta del av bidraget ska läraren bland annat ha tagit särskilt 
ansvar för särskilt komplicerade undervisningssituationer. Undervisningssituationen 
ser olika ut på olika skolor och i olika klassrum och det är därmed svårt att genera-
lisera. Det är därför upp till er som huvudman att göra en bedömning av vad be-
greppet innebär. 

Varaktigheten i lönepåslaget 
Lärarlönelyftet är en permanent satsning. Det är dock upp till er som huvudman att 
avgöra hur länge en lärare ska få ta del av lönepåslaget. Ni måste därför ta ställning 
till på vilket sätt avtalet mellan arbetsgivare och arbetstagaren ska se ut gällande 
löneökning via Lärarlönelyftet.  
 


	Att reflektera över inför Lärarlönelyftet
	Lite till många eller mycket till få
	Differentiering av löneökning
	Fördelning till förskola och fritidshem
	Skolledare
	Förstelärare och lektorer
	Särskilt komplicerade undervisningssituationer
	Varaktigheten i lönepåslaget


