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Permanenta förstelärar tjänster 

Sammanfattning 
Tjänster som förstelärare har hittills varit i projektform med lönetillägg för uppdraget under tidsbegränsad 
period. Lönetillägget har finansierats med statliga medel. Under de år som projektet pågått har det tagits fram 
en tydlig uppdragsbeskrivning för tjänsterna som idag är 9 till antalet. Att det har funnits förstelärar tjänster har 
varit positivt för verksamheten och dess måluppfyllelse. Det är därför strategiskt riktigt att dessa tjänster 
permanentas. Detta innebär att dessa tjänster hanteras som övriga tillsvidaretjänster med en lön som är i 
paritet med uppdragets krav utifrån genomförd arbetsvärdering. Det är då inte heller någon tidsbegränsning 
för uppdraget. Den statliga finansieringen fortsätter fortlöpande men det finns inga garantier för denna.  

För verksamhetens del har det varit en fördel att förtydliga rollen som förstelärare nu har. Det har bidragit till 
att tydliggöra mål som har lett till förstärkta kunskapsresultat för eleverna samt ökad tydlighet vilket verkar för 
en bättre arbetsmiljö för hela lärarkollektivet. Att det finns tjänster som förstelärare är också ett sätt att ge 
lärare en karriärväg som kan upplevas attraktiv. 
 

Förslag till beslut 
Att förstelärartjänster permanentas. 
 
 

(Rubrikerna nedan skall även fyllas i så långt som möjligt, den texten kommer ligga till grund för bilaga) 

 

Konsekvensanalys och synpunkter 
Konsekvenser för brukare/elev/medborgare 

Öka elevernas kunskapsresultat. 

Konsekvenser verksamhet  

Bidrar till ökad måluppfyllelse i skolverksamheten (se bifogad uppdragsbeskrivning). 

Synpunkter berörda/risk & konsekvensanalys 

Uppdragsbeskrivning behöver revideras vid permanentade förstelärartjänster. 

Konsekvenser på andra fattade beslut 

Inga kända 

Ekonomi/resurser 
Ekonomiska konsekvenser 
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Statens bidrag finns kvar och inga signaler har kommit att de försvinner under 2019. Om detta skulle ske så blir 
dessa tjänster helt finansierade av befintliga resurser och kommer då, som alla andra befattningar, att ingå i 
den ekonomiska planering som varje verksamhet genomgår årligen. 

Resurser 

5 000 kr/heltid i tillägg för 9 förstelärare är lika med 45 000 kr per månad. 

Finansiering 

Om statens bidrag dras in finansieras eventuella tjänster inom kommunens budgetram. 

Bilagor 
Uppdragsbeskrivning förstelärare 

 

 


