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  * vår anmärkning 

Nytt om lön i skolavtal 18 

Nya skrivningar om lön finns i olika delar av skolavtal 18 (HÖK 18) och 

dess bilagor. För att underlätta det lokala arbetet med lönebildning har vi 

sammanställt dem. Vi har gjort det utifrån bilaga 3 där de lokala parternas 

åtaganden knyts hop med Förhandlingsprotokollets § 2, anvisningar i 

bilaga 4 och centrala parters syn på lönebildning i bilaga 4 a. 
 

I kursiv stil anges var texten finns i avtalet och i fet stil citeras själva avtalstexten vi 

vill uppmärksamma. 

 

 

Skrivningarna om lön finns i slutet av bilaga 3 under rubriken Övriga anteckningar.  
 

Först görs en koppling tillbaka till Förhandlingsprotokollets § 2 som redan i första 

stycket lyfter fram lärarbristen och att den  
 

”…innebär en delvis ny situation som ställer högre krav på insatser för att 

öka antalet behöriga lärare...”  
 

och i fjärde stycket att  
 

”En framgångsrik kompetensförsörjning förutsätter att alla arbetsgivare 

bland annat kan erbjuda en god arbetsmiljö, konkurrens-kraftiga löner…” 

 

I nästa stycke, kommer den kanske starkaste skrivningen:  
 

”Lokala parter åläggs därför ett särskilt uppdrag att förstärka sitt arbete 

för att trygga kompetens-försörjningen inom skolan på såväl kort som 

lång sikt.”  

 

I tredje stycket görs en koppling till de underlag och verktyg som beskrivs i Bilaga 4 a, 

under sista rubriken Lönebildning. Där sägs att:  
 

”För att kunna rekrytera och behålla lärare krävs möjlighet till en positiv 

livslöneutveckling och en lönestruktur som bidrar till stabilitet och 

kontinuitet.”  
 

och att det efter de skolpolitiska reformerna, på grund av  
 

”en icke ändamålsenlig lönestruktur och ökad personalomsättning... // … 

finns stora behov av att arbeta aktivt för en lönesättning som speglar 

medarbetares individuella bidrag till mål och resultat och verksamhetens 

värdering av erfarenheten hos yrkesskickliga lärare i enlighet med 

Löneavtalet.”  

Under rubriken Lönestruktur står slutligen 
 

”För att uppnå en önskvärd sådan (lönestruktur*) vill centrala parter 

framhålla att det fordras ett strategiskt och långsiktigt arbete. Som ett led 

i detta arbete bör såväl lönestruktur som löneutveckling analyseras av 

lokala parter. Det är av vikt att kompetens, särskilt ansvar och erfarenhet 

som bidrar till förbättrade elevresultat och verksamhetens mål sett över 

tid premieras.” 
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I bilaga 1 - Löneavtal, är rubriken Lönestruktur ny och skrivningen  
 

”Arbetsgivarens syn på de övergripande lönestrukturfrågorna blir 

därmed en viktig del i överläggningen”.  
 

Vi ska alltså få veta hur de tänker. 

 
Förhandlingsordningen (också i bilaga 1) är ändrad i några delar. Idag finns inga 
beskrivningar om lokal förhandling efter avstämning eller om garanterat utfall. Texten 
om central förhandling har en ny lydelse;  
 

”Central part får påkalla central förhandling senast en månad efter det att 
den lokala förhandlingen avslutats enligt § 2 punkt 1 anmärkning 2 enbart 
i fråga om fördelning enligt respektive löneöversyn.” 

 

 


