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Detta ä r Extra statsbidrag fö r
karriä rtjä nster i utanfö rskapsområ den

Här har vi samlat allt du behöver veta om statsbidraget som ska
användas till att inrätta extra karriärtjänster i utanförskapsområden.
Statsbidragets villkor regleras Förordning om extra statsbidrag
till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare i förskoleklasser och grundskolor i utanförskapsområden (SFS 2014:145)
samt Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2014:51.
Det här dokumentet uppdateras kontinuerligt. Den senaste versionen och annan aktuell informationen om Karriärtjänster i utanförskapsområden hittar du här:
 Extra statsbidrag för karriärtjänster i utanförskapsområden
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Vad ska statsbidraget användas till?
Syftet med det extra statsbidraget för karriärtjänster i utanförskapsområden är att
huvudmännen ska kunna anställa fler lärare med en karriärtjänst i skolor i utanförskapsområden, för att stärka utvecklingen i dessa skolor. Bidraget kompletterar
statsbidraget för Karriärtjänster (SFS 2013:70) genom att det ger huvudmän med
skolor i vissa utanförskapsområdet möjlighet att anställa flera förstelärare eller/och
lektorer i dessa områden.
Statsbidragets villkor är reglerat via Förordning (SFS 2014:145) för extra statsbidrag
för karriärtjänster i utanförskapsområden samt Skolverkets föreskrifter (SKOLFS
2014:51).
Huvudmannen sköter rekryteringen av lärare till karriärtjänster
Det är huvudmannen som bestämmer hur rekryteringen av förstelärare och lektorer
ska gå till och vad dessa ska ha för arbetsuppgifter.
Mer information om karriärtjänster finns på Skolverkets hemsida:
-

Karriärtjänster för lärare

-

Förstelärarens roll

Vem kan söka statsbidraget?
Bidraget kan sökas av huvudmän för förskoleklass och grundskola i de områden
som definieras i förordningen (SFS 2014:145).
De områden som berörs är:

Kommun
Stockholm
Södertälje
Växjö
Kristianstad
Malmö
Landskrona
Borås
Göteborg

Trollhättan

Område
Rinkeby
Tensta
Ronna
Hovsjö
Araby
Gamlegården
Herrgården
Södra Sofielund
Centrum-Öster
Hässleholmen
Gårdsten
Hjällbo
Norra Biskopsgården
Bergsjön
Kronogården

SAMS-kod
1800148
1800151
1810032–34
1810038
7800112–15, 20
12900048–52
12800274, 78
12800098–101
12820004–10, 144–46
14900041–44
14800751–56, 67
14800781–84, 87–88, 91
14800807–09
14800401–06, 08–16
14880011–13

För att vi ska bevilja bidrag måste huvudmannen uppfylla ett antal villkor, läs mer
längre ner under ”Vilka villkor gäller för statsbidraget?”
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Hur stort är statsbidraget?
Alla huvudmän som kan ta del av bidraget tilldelas varje år en bidragsram som
anger hur många förstelärare eller lektorer som huvudmannen kan söka statsbidrag
för. Bidragsramen avser ett läsår.
Statsbidragets storlek för förstelärare och lektor
-

85 000 kronor per bidragsår för en förstelärare

-

170 000 kronor per bidragsår för en lektor

Huvudmannens bidragsram
Huvudmannens bidragsram fastställs till en summa som motsvarar andelen elever
vid huvudmannens förskoleklasser och grundskolor i de valda utanförskapsområdena, i förhållande till andelen elever hos alla huvudmän inom dessa områden. Beloppet avrundas till närmsta tal som är delbart med 85 000 kr.
Bidragsramen beräknas utifrån statistik om elevantalet
Vid beräkningen av huvudmannens bidragsram ingår elever i förskoleklass och grundskolor i de definierade områdena. Antalet elever bygger på den senast inrapporterade
och kvalitetssäkrade elevstatistiken till Statistiska Centralbyrån (SCB). Beräkningen
bygger på statistik från föregående år vilket gör att elevantalet kan skilja sig från det nuvarande antalet elever. Bidragsramen kan variera år från år

Stora förändringar av elevantalet hos en huvudman, och i elevantalet totalt i Sverige, kan göra att bidragsbeloppet ökar eller minskar mellan bidragsåren för en enskild huvudman. Antalet karriärtjänster som kan finansieras genom statsbidraget
kan med andra ord variera år från år hos huvudmannen.
Sociala avgifter ingår i statsbidraget

I statsbidraget ingår medel för sociala avgifter. De beräknas enligt en schablon som
uppgår till 42 procent av utbetald löneökning. I de fall statsbidraget inte till fullo
täcker de faktiska sociala avgifterna står huvudmannen för mellanskillnaden. I de
fall en huvudman får medel över efter att sociala avgifter ersatts är det upp till huvudmannen att fördela den kvarstående summan på lämpligt sätt.
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Hur får man del av statsbidraget?
Viktiga datum

Bidragsram:
Ansökan:
Beslut om ansökan:
Rekvisition 1:
Utbetalning 1:
Rekvisition 2:
Utbetalning 2:

januari
1 februari -1 mars
april
1 september – 15 oktober
december
15 mars - 2 maj
juni

Om sista inlämningsdatumet infaller på en lördag, söndag eller helgdag blir den
kommande vardagen sista inlämningsdag.
Sent inkomna ansökningar och rekvisitioner avvisas (SKOLFS 2014:52).
Bidragsram

I januari presenterar Skolverket bidragsramarna för nästkommande bidragsår för
respektive huvudman. Bidragsramen anger maximalt belopp som huvudmannen
kan söka om och rekvirera för. Bidragsramarna publiceras på Skolverkets webbsida.
 Statsbidrag för karriärtjänster i utanförskapsområden
Ansökan

Mellan 1 februari till mars ansöker huvudmannen om medel inom sin bidragsram.
Ansökan görs via e-tjänsten Mina sidor för statsbidrag.
Beslut om ansökan

Skolverket fattar beslut om tilldelad bidragsram med utgångspunkt från ansökan i
april månad. Det belopp som huvudmannen ansöker om, och som Skolverket fattar beslut om, är det belopp som kommer att gälla för bidragsåret.
Rekvisition 1 och 2

Statsbidraget rekvireras därefter två gånger per bidragsår och utbetalning sker retroaktivt i december och i juni. Vid varje rekvisitionstillfälle går det att begära ut maximalt 50 procent av det belopp som Skolverket har fattat beslut om. Medel kan inte
sparas för att användas nästkommande halvår.
Det är möjligt att ansöka om hela bidragsramen och att justera antalet karriärtjänster nedåt i samband med rekvisitionen. Medel som inte betalas ut går tillbaka till
statsbudgeten.
Vid rekvisition redovisar huvudmannen hur många karriärtjänster som huvudmannen har tillsatt som man vill rekvirera statsbidrag för. I redovisningen ska det
framgå vilka dessa lärare är. Nedan finns mer information om de uppgifter som ska
redovisas i samband med rekvisition för respektive lärare.
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Uppgifter att redovisa vid rekvisition
Huvudmannen ska redovisa vilka lärare som statsbidraget betalas ut till. Uppgifter
som ska lämnas och som kan samlas in i god tid innan rekvisitionsperioden öppnar
är:
− Organisationsnummer
− Personnummer
− Tjänstgöringsgrad
− Förnamn och efternamn
− Typ av karriärtjänst (förstelärare eller lektor)
− Anställningstyp (nyanställd eller anställd tidigare hos huvudmannen)
− Anställningens varaktighet (tillsvidare eller tidsbegränsad)
− Tjänstgöringsgrad
− Månadslön (heltidslön) med karriärtjänst
− Bidragsdel (del av heltidslön (antal kronor) som finansieras med hjälp av
statsbidrag)
− Tidigare månadslön (heltidslön, endast för tidigare anställd hos huvudmannen) eller
− Medianlön per månad (endast för nyanställd hos huvudmannen)
− Rekvisitionsperiod (start-slutdatum)
− Lärarkategori (endast för lärare som är nyanställd hos huvudmannen) ·
− Eventuell sammanhängande frånvaro över 30 dagar
− Skolenhetskod för skolenheten där läraren huvudsakligen undervisar
− Skolform och nivå där försteläraren huvudsakligen undervisar
− Program (endast för gymnasieskola)
− Ämne som tjänsten avser (fylls endast i om tjänsten avser särskilt
ämne/ämnen)
− Ämne som forskarexamen avser
− Intyga att lärarens arbetstid utgörs av minst 50 procent undervisning och
uppgifter som hör till undervisning
− Uppskatta andel arbetstid med uppgifter specifika för tjänsten (utöver
undervisning och uppgifter som hör till undervisning)
Uppgifterna lagras och kan komma att lämnas ut
En rekvisition som inkommit till Skolverket är en allmän handling och de personuppgifter som redovisas kan komma att användas för utvärdering eller uppföljning
av extern aktör, eller lämnas ut efter begäran enligt offentlighetsprincipen.
All den information om lärare som lämnas i samband med rekvisitionen räknas enligt personuppgiftslagen (PUL) som personuppgifter. Lagringen av uppgifterna behövs för att Skolverket ska kunna handlägga statsbidraget, kontrollera att statsbidraget används i enlighet med aktuella regler samt för uppföljning och utvärdering
av hur statsbidraget utnyttjats och vad det har gett för resultat.
Skolverket lagrar uppgifter på individnivå så länge uppgifterna behövs för uppföljning av statsbidraget. Personuppgifterna kan även bevaras för historiska, statistiska
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eller vetenskapliga ändamål. Vi är ansvariga för att se till att personuppgifter inte
används för något ändamål som är oförenligt med det för vilket uppgifterna samlades in.
Det är huvudmannens ansvar att informera lärarna om att personuppgifter lämnas
till Skolverket i samband med administrationen av statsbidraget.
Kontakta Skolverket innan ni lämnar in uppgifter för en person med
skyddad identitet
Alla rekvisitioner med skyddade uppgifter handläggs av en av Skolverket särskilt utsedd handläggare. Huvudmannen ska därför kontakta Skolverket innan uppgifter
för en person med skyddad identitet skickas in vid rekvisition.
Vill ni fråga något eller veta mer om hur personuppgifterna används kan du skriva
till oss på karriartjanster@skolverket.se. Observera att inga personuppgifter ska
mejlas till Skolverket.
Ändra uppgifter inom ansöknings- och rekvisitionsperioden
Kompletteringar eller ändringar ska göras inom ramen för ansökningsperioden eller
rekvisitionsperioden. Om handlingarna redan är inskickade kan kompletteringar
och ändringar göras av handläggare på Skolverket. Mejla begäran om komplettering
eller ändring till: karriartjanster@skolverket.se
Skolverket skiljer på ny uppgift och komplettering eller justering av tidigare lämnad
uppgift.
Fram till dess att beslut har fattats kan du komplettera och justera information som
gäller för en individ som tidigare rapporterats in i lämnad rekvisition. Uppgift om
personnummer alternativt namn på individen är tillräckligt för att det ska betraktas
som att denne rapporterats in.
Däremot går det inte, efter den 15 oktober respektive den 2 maj, att komplettera
sin rekvisition genom att lägga till en eller flera ytterligare individer eftersom det då
rör sig om en ny uppgift.
Minska antalet karriärtjänster vid rekvisition

Vid rekvisitionen är det möjligt att minska antalet förstelärare och lektorer i förehållande till vad som har beviljats i ansökan. Bidragsramen för följande bidragsår
påverkas inte av hur mycket bidrag som rekvirerats året innan. Det går inte att rekvirera ett högre belopp än vad som beviljats i ansökan.
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Förändringar som uppstår efter att rekvisitionen skickats in
Om förhållandena ändras efter att beslut om rekvisition har fattats ska huvudmannen meddela Skolverket om de nya förhållandena. Det kan exempelvis avse tjänstledighet, sjukdom eller att en lärare har slutat sin tjänst.
Informationen lämnas av huvudmannen till Skolverket via mail: karriartjanster@skolverket.se
Ange:
− Organisationsnummer,
− personnummer tillhörande berörd person(-er),
− period som förändringen gäller, och vad den förändrade omständigheten är,
t ex. person X har slutat sin anställning och erhåller från denna dag ingen
lön för en karriärtjänst.
Stickprov och återbetalningar felaktigt nyttjat bidrag
Skolverket gör stickprov regelbundet. Stickproven kan vara slumpmässigt valda, de
kan också ske på förekommen anledning. Stickproven kan resultera i att Skolverket
återkräver bidrag från huvudmannen om detta har använts på ett otillåtet sätt.
Ansök och rekvirera i Skolverkets e-tjänst Mina sidor för statsbidrag
För att kunna logga in i e-tjänsten och skicka in ansökan och rekvisitionen måste
du vara en inbjuden och godkänd användare med behörigheten representant eller
ombud. Det blir du via ditt ombud för e-tjänsten.
Du som är ombud eller representant i e-tjänsten kan lägga till och se vilka som har
behörighet till det här statsbidraget i din organisation genom att logga in och klicka
på: Administrera användare -> Lägg till och ta bort behörigheter.
 Läs mer om e-tjänsten Mina sidor för statsbidrag
Kontaktpersonen i Mina sidor för Karriärtjänster får ett bekräftelsemejl när ansökan eller rekvisitionen är inskickad.
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Vilka villkor gäller för statsbidraget?
För att kunna ansöka om statsbidraget ska huvudmannen ha skolor inom de områden som definieras som utanförskapsområden enligt förordningen (SFS 2014:51).
Huvudmannen ska också först ansöka om hela bidragsramen i statsbidrag för karriärtjänster (SFS 2013:70).
Huvudmannen ska även, inom ramen för Karriärtjänster, ha tillsatt en specifik andel förstelärartjänster i de utvalda utanförskapsområdena, innan detta bidrag kan
sökas för att tillsätta ytterligare tjänster.
Avser förhållanden i Karriärtjänster (SFS 2013:70)
•

Ha ansökt om högsta möjliga statsbidrag för Karriärtjänster (SFS 2013:70).

•

Ha en andel förstelärare inom ramen för Karriärtjänster (SFS 2013:70) som
tjänstgör i skolor i SAMS-områden.
Denna andel lärare ska vara samma som den andel som eleverna i skolor i
SAMS-områden utgör av huvudmannens totala elevantal. Andelen (%) beräknas med utgångspunkt från elevstatistiken av Skolverket och publiceras i
samband med ansökan.
Vid rekvisition görs en beräkning av vilket antal tjänster andelen motsvarar,
som ska tjänstgöra vid dessa skolor. Beräkningen av antalet tjänster utgår
från de lärare som huvudmannen rekvirerar för.

Avser förhållanden i extra statsbidrag för karriärtjänster i utanförskapsområden (SFS 2014:145)
•

Ansöka om hela bidragsramen för ”extra statsbidrag till utanförskapsområden” (2014:145).

•

Huvudmannen måste ha minst så många förstelärare och lektorer att hela
bidragsramen kan nyttjas

- Till en huvudman som tidigare har fått statsbidrag men som inte längre uppfyller
villkoret får högst samma belopp betalas ut i statsbidrag som föregående år.
- Om särskilda skäl föreligger får Skolverket medge att statsbidraget utbetalas även
om villkoret inte är uppfyllt
Exempel
Ta hjälp av det här exemplet för att beräkna om en huvudman uppfyller villkoren
om andel förstelärare inom ramen för Karriärtjänster.

Andel elever i utanförskapsområden
En huvudman ansvarar för totalt 10 000 elever i sina skolor. Av dessa elever går 300 elever i
skolor i utanförskapsområden. Dessa utgör tre procent av huvudmannens elever (300/10 000 =
0,03 = 3 %).
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--> Det betyder att tre procent av huvudmannens tillsatta förstelärare ska tjänstgöra på skolor i
utanförskapsområden inom ramen för statsbidraget för Karriärtjänster.

Söka hela ramen i statsbidrag för karriärtjänster
Huvudmannen har en bidragsram om 500 förstelärare i Karriärtjänster (SFS 2013:70). För att
kunna söka det Extra statsbidraget för karriärtjänster i utanförskapsområden
(förordning 2014:145) måste huvudmannen ansöka om hela bidragsramen för Karriärtjänster
(förordning 2013:70.)

Vid rekvisition ska antalet lärare i utanförskapsområden motsvara andelen
elever
Vid rekvisitionen för statsbidraget för Karriärtjänster begär huvudmannen ut bidrag för 400
förstelärare och inte för 500. Huvudmannen har av olika skäl inte kunnat tillsätta samtliga 500
tjänster.
Av dessa 400 förstelärare måste 3 procent arbeta på skolor i utanförskapsområden.
--> Det innebär att 12 förstelärare ska arbeta på skolor i utanförskapsområden. (0,03*400 =
12)
Slutsats av exemplet: För att få det Extra statsbidraget för karriärtjänster i utanförskapsområden (förordning 2014:145) beviljat måste alltså huvudmannen ha tillsatt 12 förstelärare på skolor i utanförskapsområden utifrån statsbidraget för karriärtjänster (förordning 2013:70).
Villkor för att bli förestelärare eller lektor
Förstelärare eller lektor måste uppfylla kraven enligt förordning för karriärtjänster
(SFS 2013:70).
Villkor för förstelärare:

-

är legitimerad lärare
kan genom dokumentation redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete med
undervisning inom ramen för en eller flera anställningar inom skolväsendet
har visat en särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och
har ett starkt intresse för att utveckla undervisningen
även i övrigt av huvudmannen bedöms som särskilt kvalificerad för undervisning och uppgifter som hör till undervisningen.

Villkor för lektor:

-

är legitimerad lärare
har avlagt en examen på forskarnivå (licentiat- eller doktorsexamen)
har under minst fyra års tjänstgöring som lärare i skolväsendet visat pedagogisk skicklighet (lärare som har undervisat på universitet eller högskola
behöver inte uppfylla detta krav).
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Med uppgifter som hör till undervisningen avses att läraren

− ensam eller med kollegor planerar och följer upp undervisningen,
− bedömer, betygsätter eller dokumenterar elevers kunskapsutveckling, och
− återkopplar elevers utveckling till elever eller vårdnadshavare
Det finns inga krav på att elevgrupperna som en lärare undervisar måste vara av en
viss storlek.
En lärare ska ha arbetat minst fyra år med undervisning inom skolväsendet

Kravet anses uppfyllt även om undervisningen har skett som obehörig, på fritidshem eller på deltid.
Lärarlegitimation är ett krav

Skolverket betalar ut statsbidrag för karriärlärare som har en lärarlegitimation utfärdad av Skolverket. Huvudmannen måste vid varje rekvisitionstillfälle intyga att de
som har utsetts till förstelärare eller lektorer har legitimation.
Undantag från kravet på legitimation finns endast för lärare som har en utländsk lärarexamen som motsvarar en svensk lärarexamen, och som undervisar på engelska i
ämnen som inte är språkundervisning. Exempel på språkundervisning är engelska,
spanska, tyska, franska och modersmålsundervisning.
Legitimationen måste senast vara utfärdad när rekvisitionen skickas in till Skolverket.
Minst 50 procent undervisning

I förordningen för karriärtjänster (SFS 2014:145) står att en förstelärare eller en lektor huvudsakligen ska arbeta med undervisning och uppgifter som hör till undervisningen. Huvudsakligen innebär enligt Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2014:51)
att försteläraren ska ägna minst 50 procent av arbetstiden åt detta.
Med uppgifter som hör till undervisningen avses att läraren:
•

ensam eller med kollegor planerar och följer upp undervisningen,

•

bedömer, betygsätter eller dokumenterar elevers kunskapsutveckling, och

•

återkopplar elevers utveckling till elever eller vårdnadshavare.

I övrigt är det upp till huvudmannen att utforma tjänsterna och rekrytera så att det
gynnar den egna verksamheten på bästa sätt.
Villkor om löneökningen som följer med karriärtjänsten
Betala ut löneökningen efter att läraren påbörjat anställning

Löneökningen ska betalas ut från det datum som läraren påbörjar anställningen
som karriärlärare.
Det är möjligt för huvudmannen att differentiera lönerna mellan förstelärare och
lektorer, när flera lärare som har anställning hos huvudmannen erhåller karriärtjänster.
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Vid nyanställning utgår lönehöjningen från medianlön

Om huvudmannen nyanställer en förstelärare ska denne ha minst 5 000 kr mer i
lön per månad än medianlönen för samma kategori lärare som är anställda hos huvudmannen. En nyanställd lektor ska ha minst 10 000 kr mer i lön än medianlönen
för samma kategori lärare.
Löneökningen utgår från lärarens lön

För en (1) lärare som sedan tidigare är anställd hos huvudmannen och som utses till
förstelärare gäller att denne minst ha ska ett lönepåslag om 5 000 kronor i lön per
månad. För en (1) lärare som sedan tidigare är anställd hos huvudmannen och som
utses till lektor gäller att denna minst ska ha ett lönepåslag om 10 000 kronor i lön
per månad.
Om flera lärare som har anställning utses till karriärtjänst

Om flera lärare, som sedan tidigare har en anställning hos huvudmannen, utses till
förstelärare och lektorer kan huvudmannen ge dessa lärare olika mycket i löneökning.
Den sammantagna löneökningen per månad för dessa lärare ska uppgå till minst
summan av beloppen 5 000 kronor per månad för varje förstelärare och 10 000
kronor per månad för varje lektor. Det betyder att hela denna summa som erhålles
via statsbidraget för löneökningar ska nyttjas för just löneökningar, och att den kan
fördelas olika mellan de lärare som erhåller en karriärtjänst (förestelärare och lektorer).
Exempel
10 förstelärare x 5 000 kr + 5 lektorer x 10 000 kr = 50 000 + 50 000 = 100 000
kronor.
100 000 kronor ska användas för lönesättning för dessa 15 karriärtjänster, per månad.
Beräkningen baseras på en tjänstgöringsgrad om 100 procent
Ovanstående gäller för en beräkning baserad på tjänstgöringsgraden 100 procent.
Statsbidraget betalas ut för den tid som läraren faktiskt arbetar

Huvudmannen kan utse en lärare som arbetar deltid till förstelärare eller lektor. Bidraget reduceras då så att det motsvarar lärarens tjänstgöringsgrad.
Det går inte att använda överblivet bidrag till att finansiera ytterligare en karriärtjänst.
Det är möjligt för en lärare att ha två helt olika tjänster/anställningar hos huvudmannen, förutsatt att kravet på 50 procent undervisning är uppfyllt, hos respektive
huvudman.
Det är möjligt att utnämna olika lärare för olika perioder, på samma karriärtjänst,
förutsatt att dessa inte överlappar varandra.
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Redovisa lärares frånvaro i rekvisitionen

Om en karriärlärare är frånvarande på grund av sjukdom eller av annan anledning
under en sammanhängande period längre än 29 dagar reduceras bidraget. Frånvaron redovisas i rekvisitionen.
Bidraget reduceras även om en person är helt eller delvis frånvarande under en
sammanhängande period om 29 dagar eller mer. Statsbidraget betalas alltså ut för
den tid som personen faktiskt arbetar.
Tjänsterna som en huvudman tilldelas är knutna till huvudmannen och inte till den
specifika läraren. Detta innebär att huvudmannen har möjlighet att utse en annan
person när den ordinarie läraren är frånvarande, förutsatt att den nya personen
uppfyller förordningens krav.
Huvudmannens ekonomiska planering
Karriärtjänst som tidsbegränsat eller permanent uppdrag

Det är upp till huvudmannen att besluta om uppdraget som karriärlärare ska gälla
tills vidare eller om det är en tidsbegränsad tjänst.
Tanken med karriärtjänsterna är att de ska vara långsiktiga och innebära en löneökning för de som utses. Det finns dock inga juridiska hinder mot att tidsbestämma
uppdrag som förstelärare eller som lektor. Karriärtjänster har kommunicerats som
en permanent satsning från regeringens sida och det finns inget sista datum för
statsbidragssatsningen.
Av betydelse för huvudmannens ekonomiska planering är att bidragsramen för
statsbidraget kan variera år från år beroende på elevantalets föränderlighet. Vad
som händer med en karriärtjänst om en huvudman tilldelas färre tjänster i bidragsramen avgörs av huvudmannen.
Om läraren avsäger sig uppdraget som lektor eller förstelärare

Om läraren inte längre har en karriärtjänst kan huvudmannen inte heller rekvirera
statsbidrag för den läraren. Däremot kan huvudmannen ersätta läraren med en lärare som övertar tjänsten och rekvirera bidrag för denne.
Karriärtjänsten följer inte med vid byte av arbetsgivare

Statsbidraget betalas ut av Skolverket till huvudmannen. Bidraget följer därmed inte
med en lärare om denne byter huvudman och arbetsgivare. Karriärtjänsten kan då
tillsättas med en annan lärare.
Om läraren byter skola men inte arbetsgivare

Om en lärare får behålla sin löneökning eller inte vid byte av skola hos huvudmannen är en fråga för huvudmannen.
En lärare som byter skola hos samma huvudman ska redovisas som tidigare anställd vid rekvisition.
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Det går inte att utse en ”vikarierande” förstelärare eller lektor

För att en lärare ska kunna överta en annan lärares uppdrag som förstelärare eller
lektor måste tjänsten övergå till den nya läraren. Det kan inte vara två lärare som
vid samma tidpunkt innehar samma karriärtjänst.
Anställning hos två huvudmän

En lärare som har två olika anställningar hos två olika huvudmän kan bli utsedd till
förstelärare på båda dessa tjänster. Läraren måste dock uppfylla kraven i förordningen för karriärtjänster (SFS2014:145) och arbeta med undervisning och uppgifter som hör till undervisningen med minst 50 procent av arbetstiden på respektive
skola. Statsbidraget kommer då också att reduceras så att det motsvarar den tjänstgöringsgrad läraren har. Huvudmännen kan alltså inte dela på statsbidraget med 50
procent var. Den del som inte utnyttjas går tillbaka till statskassan.
Kombinera karriärtjänster och Lärarlönelyftet

Det går bra att kombinera en karriärtjänst med ett lönepåslag via Lärarlönelyftet.
En lärare med karriärtjänst är dock inte garanterad ett lönepåslag via Lärarlönelyftet
och vice versa.
Hur länge kommer bidraget att finnas?

Regeringens satsning på karriärtjänster är varaktig och något slutår finns inte, utan
satsningen pågår till dess att regeringen meddelar annat.
Komvuxutbildning
Huvudmannen kan rekvirera statsbidrag för karriärtjänster för de lärare som huvudmannen har ett anställningsförhållande till. Förutsättningen för att få statsbidraget för Komvux är att vuxenutbildningen drivs av huvudmannen.
Komvuxutbildning som upphandlats på entreprenad

Komvux som är utlagd på entreprenad omfattas inte av statsbidraget. Om huvudmannen har upphandlat en utbildare/entreprenör, som i sin tur har anställda lärare,
omfattas entreprenören eller de lärare som är anställda hos denne inte av statsbidraget för karriärtjänster.
Förskoleklass
Det är endast lärare med lärarlegitimation som kan få en karriärtjänst. Det innebär
att den personalkategori som är vanligast förekommande i förskoleklassen – förskollärarna - inte kan bli förstelärare i förskoleklassen. Det kan finnas förstelärare
inom förskoleklassen förutsatt att personen uppfyller kravet på lärarlegitimation
samt uppfyller förordningens krav i övrigt.
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Internationella skolor
Huvudmän för både internationell skola (eller IB-programmet) och en av de skolformer som omfattas av reformen kan enbart söka statsbidrag för lärare som till
minst 50 procent undervisar inom en skolform som omfattas av statsbidraget. Huvudmannens bidragsram beräknas enbart på elever i skolformerna som ingår i dessa
skolformer. Elever på internationella skolor och IB-programmet räknas inte in i huvudmannens bidragsram.
Sjukhusundervisning
För att lärare som delvis arbetar inom sjukhusundervisning ska vara berättigade
statsbidraget för karriärtjänster krävs att de ägnar minst 50 procent av sin arbetstid
åt arbete i en skolform som omfattas av förordningen. Sjukhusundervisning räknas
som en särskild utbildningsform och omfattas därmed inte av statsbidraget.
Utländsk lärarutbildning
En lärare som inte har en lärarlegitimation, men en utländsk lärarexamen som motsvarar en svensk lärarexamen och som huvudsakligen bedriver sin undervisning på
engelska kan utses till förstelärare förutsatt att denne huvudsakligen ägnar sig åt
undervisning som inte är språkundervisning. Exempel på språkundervisning är
engelska, spanska, tyska, franska och modersmålsundervisning.

Kontaktuppgifter
Kontakt: karriartjanster@skolverket.se
Telefon växel och upplysningstjänst 08-527 332 00
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