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Verksamhetsutveckling och måluppfyllelse
Det är skolan i allmänhet och lärare i synnerhet som möjliggör att elever når målen. Elevers
kunskaps- och färdighetsutveckling är skolans centrala uppdrag. Den mål- och resultatstyrning som
gäller för svensk skola innebär att de professionella utövarna i skolan har ett stort ansvar. Lärares
arbete med elever är avgörande för hur elever kommer att lyckas och hur Sverige framgångsrikt kan
hävda sig internationellt. Läraruppdraget är komplext och ställer stora krav på varje lärare och ett
professionellt samarbete dem emellan för att möjliggöra en ökad måluppfyllelse för elever.
Parterna uppmanar till initiativ som leder till förbättrat resultat, ökad måluppfyllelse och förbättrad
produktivitet vilket leder till ett högre löneutfall.
1. Parterna ser det som naturligt att ändrad arbetsorganisation som leder till förbättrade resultat och
ökad måluppfyllelse, oavsett skolform, ska ge högre lön. Det förutsätter ett objektivt och
systematiskt arbete som grund för att konstatera vilka förändringar och förbättringar som ska
åstadkommas. Detta ställer samtidigt krav på kommunen som huvudman, skolchefer och skolledare
när det gäller ledning, organisation och resursanvändning. Centrala parter anser att dialogen mellan
lärare och skolledare kring uppdraget är av stor vikt för att nå högre måluppfyllelse.
2. När det finns behov av att göra avsteg från Bilaga M genom lokalt kollektivavtal kan så ske.
Arbetsgivaren har ett ansvar att beskriva, motivera, följa upp och utvärdera de åtgärder som vidtas.
Parterna ska understödja lokala parter i arbetet att teckna lokala kollektivavtal. Avtal tecknas i syfte
att nå effektivare arbetsformer för en ökad måluppfyllelse och förbättrade resultat. Det lokala avtalet
kan sägas upp tidigast efter tre verksamhetsår om inte lokala parter enas om annat.
Anmärkningar
1. Lokalt kollektivavtal kan tecknas om avsteg från Bilaga M om annan arbetstidsförläggning enligt
a) ferieanställning enligt Bilaga M med reglerad arbetstid om 1 552 timmar per verksamhetsår och resterande
del av arbetstiden som förtroendearbetstid,
b) semesteranställning enligt Allmänna bestämmelser (AB) där punkterna 4, 5 och 15 i Bilaga M fortfarande
gäller,
c) annan avvikelse från Bilaga M.
2. När förändringen enligt 1 a) eller 1 b) ovan träder i kraft utges 1 500 kronor till varje berörd lärare. Vid den
därpå följande ordinarie löneöversynen ökas det garanterade utfallet med minst 500 kronor per berörd lärare att
fördelas individuellt och differentierat utifrån förbättrat resultat, ökad måluppfyllelse och förbättrad
produktivitet. Beloppen proportioneras med hänsyn till arbetstagarens sysselsättningsgrad.
3. Vid avtal om annan avvikelse enligt anmärkningen punkt 1 c) utges belopp som överenskoms lokalt.
Beloppet utges vid de tillfällen och på det sätt som anges i punkt 2 i denna anmärkning.
4. Förskollärare och fritidspedagoger som kan omfattas av punkt 1 i Bilaga M kan också omfattas av punkt 2
om arbetsgivaren så beslutar.

