
Skolavtal 21 för 
styrelser
Allt börjar med bra lärare



Agenda 1. Tjänsteplanering enligt Skolavtal 21

2. Kompetensförsörjningsplan

3. Processtöd bilaga 6

4. Samverkan

5. Stöd, Centrala parter och stödteamet 
samverkan

6. Frågor



Tillsammans är 
vi starka och får 
saker att hända!



Kompetens-
försörjningsplan

Arbetsgivaren ska ta fram en plan 

med förbättringsinsatser 

gällande arbetstid, arbetsmiljö, 
arbetsorganisation och lönebildning,

utgå från varje skolforms uppdrag och 

vara klar senast 2022-03-31.

Lärarförbundet lokalt ska vara delaktigt. 



Kompetens-
försörjningsplan

• Behov och uppdrag finns

• Metodstöd finns

• Finns insikt och vilja?



Varför?
För att AG ska

• planera sin verksamhet på ett ändamålsenligt sätt

• säkra att timplaner följs

• säkra att behöriga lärare kan rekryteras när behov och finns

• samverka tjänsteplaneringen

• arbeta undersöka, riskbedöma, åtgärda och kontrollera arbetsmiljön

• genomföra skyddsronder

• genomföra medarbetarsamtal

• försäkra sig om att varje lärare har tid och förutsättningar för sitt uppdrag

• ta fram en plan om arbetstid, -miljö, -organisation och lön

• årligen göra en lönekartläggning

• årligen genomföra löneöversyn med överläggning, avstämning och lönesamtal

• årligen göra en löneanalys

• … för att ta sitt ansvar enligt AML, SAM, OSA, HÖK, ATL…



Varför?
För att AG vill?

• Arbetsgivaren ska

• Lärarförbundet vill

• …inte jaga samtal och inflytande, utan… 

• …ta ett samlat grepp tillsammans!

• Vill arbetsgivaren?

• Annars – ”arbetsgivaren ska”.



Hur? Ett årshjul

• med HÖK:ens områden

• för balans

• undersöker och åtgärdar

• gör yrket och arbetsgivaren mer attraktiv

Fler perspektiv – inte fler möten



Vad? Tjänsteplanering på skolan - i samverkan 

• medarbetarsamtal

• analys

• tjänsteplanering <-> verksamhetsplanering
(”alla” arbetsuppgifter)

• individuella uppdrag i balans

• schemaläggning



Vad? Tjänsteplanering <-> kompetensförsörjning 

• inventerar nuläget (undersöker) för 
arbetsmiljö, bemanning och kompetens

• visar brister/möjliga framgångsfaktorer

• återkommer årligen, ger systematiskt 
arbetsmiljöarbete och följer upp planen



Stöd Partsgemensamt
• Metod
• Bilaga 6 - processtöd
• Dialogstöd arbetstid och arbetsbelastning

Suntarbetsliv (också partsgemensamt)
• Bättre möten
• OSA-kollen
• Digi-ronden
• Forskning på 5

Lärarförbundet
• Vägledningar
• Schemakoll - på arbetstid och arbetsmiljö
• Sex steg för att hinna vara lärare
• Skolavtal 21 på förbundsnätet



START

1. Börja med att 
inventera och prioritera 
behoven hos just er.

• Analys, nuläge och 
målbild. 

• Gå igenom uppdrag 
och styrdokument 
(lagstiftning, 
förordning, lokala 
styrdokument).

2. Ange former för 
arbetet 

• Forum och former för 
samverkan eller 
samarbete

UTIFRÅN 
ERA BEHOV

3. Fördjupa er inom relevanta 
områden.

ARBETSMILJÖ

ARBETSTIDER

ARBETSBELASTNING

ARBETSORGANISATION

• Åtgärder inom ramen för 
befintlig avtalsreglering

EVENTUELLA ÅTGÄRDER

4. Åtgärder för en ändamålsenlig arbetsorganisation och en god 
arbetsmiljö

• Åtgärder som innebär 
ändrad arbetstidsreglering

4. Genomför åtgärder

1. Börja med att inventera och prioritera behoven hos just er

3. Fördjupa dialogen2. Sätt arbetsformer1. Inventera behov



En effektivare

verksamhet

Bättre 

arbetsmiljö

Delaktighet

Engagerade

medarbetare

Bättre beslut

Bättre

implementering
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3 - Områden för fördjupad dialog
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Samtliga hänger mer eller mindre 
ihop. Det kan därför finnas anledning 
att arbeta med dessa parallellt. 
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Processtöd till arbete 
för en ändamålsenlig 
arbetsorganisation
(Bilaga 6)

4. Genomför åtgärder3. Fördjupa dialogen2. Sätt arbetsformer1. Inventera behov

Lokalt kollektivavtal för medarbetare med 
bilaga M kan exempelvis tecknas om:
• Annat förhållande mellan reglerad 
arbetstid och förtroendearbetstid.
• Annat antal A-dagar.
• Semesteranställning enligt Allmänna 
bestämmelser (AB) 
• Principer för dimensionering av 
uppdraget, såsom tid för planering och 
uppföljning.

Lokalt kollektivavtal för medarbetare 
med reglering i AB § 13 kan 
exempelvis tecknas om:
• Förtroendearbetstid eller flextid.
• Årsarbetstid.
• Principer för dimensionering av 
uppdraget, såsom tid för planering 
och uppföljning. 

4. Åtgärder för en ändamålsenlig arbetsorganisation och en god arbetsmiljö





Samverkanskultur

23

• Tillit och respekt 

• Rättigheter och skyldigheter 

• Insyn och transparens som ökar förståelsen 

• Delaktighet och inflytande tidigt i processen 



Struktur för samverkan
Information och kommunikation mellan olika samverkansnivåer 

Central
samverkansgrupp

Förvaltnings-
samverkan

Lokal 
samverkansgrupp

Kan vara på 
avdelnings- och/eller 

enhetsnivå

Lokal 
samverkansgrupp

Kan vara på 
avdelnings- och/eller 

enhetsnivå

Förvaltnings-
samverkan

Lokal 
samverkansgrupp

Kan vara på 
avdelnings- och/eller 

enhetsnivå

APTAPT APT APT APT

Partsförhållande



Arbetet behöver 
pågå hela året –

- på alla 
arbetsplatser -

- målen behöver 
vara konkreta

• ... lärare och skolledare:
• Har du uppdragssamtal med din chef?
• Har du ett arbetstidsschema med all reglerad 

arbetstid och rast utlagd?
• Har du lönesamtal?

• ... ombud:
• Förhandlas tjänsteplaneringen på din skola?
• Försäkrar sig arbetsgivaren om att varje lärare har tid 

för sitt uppdrag?
• Finns avsatt tid och en planering för 

kompetensutveckling på din skola?

• ... avdelningen:
• Följer ni upp konkreta villkor för lärare, skolledare 

och ombud"?
• Får avdelningen förslag på nya löner för alla 

medlemmar och stämmer av med arbetsgivaren?
• Diskuteras arbetsgivarens analys av lönestrukturen 

efter löneöversynen?
• Har arbetsgivaren en uppdaterad och samverkad 

kompetensförsörjningsplan?



Stöd • https://forbundsnatet.lararforbundet.se/fak
ta-engagemang-och-stod/avtal2/skolavtal-
21/

• https://www.lararforbundet.se/artikelsidor/
skolavtal-21

• https://www.lararforbundet.se/artikelsidor/
skolavtal-21-det-har-kan-du-som-ar-larare-
gora

• https://kompetensforsorjningskola.se/

• https://www.suntarbetsliv.se/



När det kör 
fast…

• Regionala kontoren

• Central konsultation HÖK 21

• Stödteamet samverkan

• §14 MBL, central förhandling

• Tvist – (MBL, Samverkan) –lokal-central 

• Begäran om arbetsmiljöåtgärd 6:6a -
skyddsombud





Frågor



Tack!
Allt börjar med bra lärare




