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Information om statsbidraget för Lärarlönelyftet
Den här informationen vänder sig till huvudmän för kommunal eller fristående
skola. Den handlar om de tekniska aspekter som rör utbetalning av statsbidrag för
Lärarlönelyftet.
Vad är Lärarlönelyftet?
Lärarlönelyftet är en statlig satsning för att skolhuvudmän ska kunna ge löneökning
till särskilt kvalificerade lärare, förskollärare och fritidspedagoger. Medlen för Lärarlönelyftet är totalt cirka 3 miljarder kronor årligen, vilket räcker till löneökning för
ungefär 60 000 lärare i Sverige.
Huvudmän för vissa skolformer får ta del av Lärarlönelyftet
Som huvudman kan ni ta del av Lärarlönelyftet om ni bedriver verksamhet inom:
 Förskoleklass
 Grundskola
 Grundsärskola
 Specialskola
 Sameskola
 Gymnasieskola eller
 Gymnasiesärskola
I det fall ni som huvudman omfattas av ovanstående kan ni halvårsvis begära ut
pengar (rekvirera) från Skolverket och fördela dessa, i form av löneökningar, på
utvalda lärare, förskollärare och fritidspedagoger.
Huvudmän som enbart driver förskola eller fritidshem får inte ta del av Lärarlönelyftet.
Krav på lärarna
Legitimation eller motsvarande

De lärarkategorier som ni kan ge löneökning genom Lärarlönelyftet är:
 Legitimerade förskollärare som arbetar i förskola eller förskoleklass
 Legitimerade lärare1
 Fritidspedagoger eller motsvarande med relevant högskoleutbildning
 Tillsvidareanställda yrkeslärare utan legitimation
 Tillsvidareanställda modersmålslärare utan legitimation
 Lärare som undervisar på ett främmande språk utan att denne bedriver
språkundervisning
1

Ej lärare som arbetar i förskola eller inom vuxenutbildning
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Speciallärare/specialpedagog utan lärarlegitimation som är anställda som lärare i grundsärskolan, specialskolan eller gymnasiesärskolan

Om en lärare har en tjänst som delas mellan till exempel grundskolan och fritidshemmet, får huvudmannen avgöra vilken skolform läraren ska räknas till, och fördela pengar från den ”bidragspott” ni anser lämplig. Notera dock att det ställs olika
krav för vem som kan få statsbidrag beroende på vilken skolform personen arbetar
i. Exempelvis kan en förskollärare som arbetar i grundskolan inte få statsbidrag via
grundskolan om denne inte är legitimerad lärare eller modersmålslärare.
Ska arbeta med undervisning

Förutom att tillhöra en viss lärarkategori krävs också att lärarens arbetsuppgifter till
största del består av undervisning, uppgifter som hör till undervisning eller andra
uppgifter av pedagogisk natur.
Även skolledare kan komma ifråga för Lärarlönelyftet, så länge de uppfyller övriga
krav på till exempel legitimation och att de till största del arbetar med undervisning,
uppgifter som hör till undervisning eller andra uppgifter av pedagogisk natur.
Vara särskild kvalificerad och ha utvecklat undervisningen

Lärarna som utses att få löneökning via Lärarlönelyftet ska enligt förordningen vara
särskilt kvalificerade för den undervisning som huvudmannen bedriver.
Läraren ska ha visat intresse för och god förmåga till att utveckla undervisningen på
egen hand och tillsammans med kollegor och därigenom förbättrat elevernas studieresultat eller måluppfyllelsen i skolan.
Detta ska ha skett genom att hon eller han
1. tagit särskilt ansvar för att utveckla undervisningen genom kollegialt lärande
i former som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet,
2. med stöd av formell utbildning på avancerad nivå utöver lärarexamen eller
förskollärarexamen förbättrat undervisningens innehåll, metoder och arbetssätt,
3. tagit särskilt ansvar för att stödja lärar- eller förskollärarstudenter och kollegor som är nya i yrket eller tagit särskilt ansvar för att utveckla ämnen eller
ämnesövergripande områden, eller
4. tagit särskilt ansvar för särskilt komplicerade undervisningssituationer.
Vad de senare kraven innebär i praktiken måste ni definiera utifrån er verksamhet.
Det är tillräckligt att läraren, förskolläraren eller fritidspedagogen uppfyller ett av de
fyra ovanstående kraven.
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Så här ska ni fördela pengarna
I genomsnitt 2 500 kr – 3 500 kr per lärare och månad

Den genomsnittliga löneökningen för de lärare som ingår i Lärarlönelyftet hos en
huvudman får inte understiga 2 500 kronor eller överstiga 3 500 kronor per månad
och lärare. Ni kan dock välja att differentiera löneökningarna mer mellan olika lärare, så länge genomsnittet hos er ligger mellan 2 500 kronor – 3 500 kronor.
Max 10 procent till förskola och fritidshem

Som huvudman kan ni välja att avsätta maximalt 10 procent av er bidragsram till
löneökningar i förskolan och fritidshemmet. Resterande (minst 90 procent) ska gå
till löneökningar för lärare, förskollärare och fritidspedagoger inom de andra skolformerna.
Ökning utöver lönerevision

Lärarlönelyftet ska utbetalas utöver ordinarie lönerevision. Lärarlönelyftet får alltså
inte ha inverkan på eller finansiera ordinarie lönerevisionen, utan ska betalas utan
att den generella löneutvecklingen påverkas. Lönepåslaget via Lärarlönelyftet till
lärare med karriärtjänst beräknas utöver ordinarie lönerevision och utöver eventuell
löneökning från en karriärtjänst.
Inte i samband med nyanställning

Ni kan inte få statsbidrag för nyanställning av lärare. Löneökning via Lärarlönelyftet kan därmed inte avtalas och inte heller betalas ut till en lärare i samband med
denne anställs. Efter att den första månadslönen betalats ut är det upp till huvudmannen att avgöra när det är lämpligt att läraren, förskolläraren eller fritidspedagogen får ta del av Lärarlönelyftet.
Så här får ni pengar från Skolverket
Berörda huvudmän får en bidragsram

De huvudmän som omfattas av Lärarlönelyftet tilldelas en bidragsram för bidragsåret. Bidragsramens storlek avgörs av antalet elever hos huvudmannen i förhållande
till det totala antalet elever i riket. Bidragsramen beräknas utifrån det genomsnittliga
antalet elever för de tre år som föregår bidragsperioden. För att tilldelas en bidragsram måste huvudmannen ha haft elever under det år som föregår bidragsåret. Huvudmän med färre än 30 elever får 50 000 kr.
Bidragsramen anger en summa pengar, inte ett visst antal tjänster som är fallet för
bidraget för karriärtjänster för lärare. Detta beror på att ni själva bestämmer hur
mycket löneökning ni vill ge era lärare, så länge genomsnittet för alla lärare hamnar
mellan 2 500 kronor – 3 500 kronor per lärare och månad.
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För att beräkna den totala kostnaden för en lärares löneökning ska ni multiplicera
summan med 1,42 för sociala avgifter, en kostnad som också tas från statsbidraget,
samt med årets månader
Räkneexempel

Kostnaden för att ge en lärare en löneökning på 3000 kr i månaden är:
3 000 kr x 12 x 1,42 = 51 120 kr
Rekvirera pengarna varje termin

Till Lärarlönelyftet görs ingen ansökan, däremot måste varje huvudman begära ut
pengarna varje termin. Detta ska ske två gånger per år och datum för att rekvirera
pengar är
 15 september - 1 november för höstterminen och
 1 april - 15 maj för vårterminen.
Rekvisitionerna måste göras inom angivna datum, annars riskerar man att gå miste
om den terminens utbetalning. Statsbidraget betalas ut retroaktivt efter att ni skickat in en rekvisition till Skolverket. Man kan inte rekvirera mer pengar än bidragsramen medger.
Rekvirera via Mina sidor

Rekvisition av Lärarlönelyftet ska göras via Skolverkets digitala hanteringssystem
Mina sidor. Som huvudman MÅSTE du därför ha en fungerande inloggning till
Mina sidor för att kunna ta del av statsbidraget. Inför rekvisitionen bör den som är
huvudmannens ombud (ytterst ansvarig) också ha utsett andra användare i organisationen som kan arbeta med att fylla i och eventuellt skicka in rekvisitionen.
Läs mer om åtkomst och inloggning i Mina sidor
Uppgifter att fylla i

I rekvisitionen ska ni ange uppgifter om varje lärare hos er som får ta del av Lärarlönelyftet. Uppgifter som kommer att begäras in är2:
 namn och personnummer,
 vid vilken skolenhet han eller hon undervisar,
 huruvida han eller hon har lärarlegitimation,
 tjänstgöringsgrad,
 aktuell lön inklusive statsbidraget,
 aktuell lön exklusive statsbidraget
 vilken lärarkategori läraren tillhör,
 vilket datum han eller hon fick sin statsbidragsfinansierade löneökning,
 vilka ämnen han eller hon undervisar,

2

Listan är preliminär och kan komma att förändras.
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vilken skolform och på vilken nivå i skolväsendet han eller hon huvudsakligen undervisar, samt

Vid en lärares sjukfrånvaro eller tjänstledighet görs avdrag från det utbetalda statsbidraget om den är lika med eller överstiger 30 dagar. När en lärare är delvis frånvarande justeras avdraget ned efter det.
Om ni utsett en lärare som arbetar deltid reduceras beloppet i motsvarande grad.

