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Centrala parters syn på förutsättningar för en 

ändamålsenlig arbetsorganisation 

Syftet med denna bilaga är att stödja det lokala arbetet med att uppnå en 

ändamålsenlig arbetsorganisation som kännetecknas av balans mellan uppdrag 

och förutsättningar. Detta för att skapa förutsättningar för förbättrade resultat 

och ökad måluppfyllelse för elever, i alla skolformer, samt att bidra till att stärka 

förutsättningen för långsiktig kompetensförsörjning. 

I arbetet med att uppnå en ändamålsenlig arbetsorganisation, för respektive 

skolform, ställs krav på kommunen som huvudman, skolchefer och skolledare 

när det kommer till ledning, styrning och uppföljning, arbetsorganisation och 

prioritering av resurser. 

För att uppnå en ändamålsenlig arbetsorganisation kan ett partsgemensamt 

arbete genomföras på lokal nivå. Arbetet kan med fördel inledas med en analys 

av relevanta faktorer så som verksamhetens uppdrag, arbetsorganisation, 

arbetsformer och arbetstider. Analysen utgör ett viktigt underlag för dialogen 

mellan parterna om behovet av eventuella åtgärder i syfte att förbättra 

arbetsorganisationen. 

Detta kan genomföras inom ramen för samverkanssystemet. Det ligger i 

respektive parts ansvar att medverka genom egna förberedelser och aktivt 

deltagande. Arbetsgivaren och de lokala arbetstagarorganisationerna ska 

eftersträva att finna samarbetsformer som stödjer ett aktivt och effektivt arbete. 

Dialogen mellan lärare och skolledare likväl som mellan lokala parter är av stor 

vikt för att uppnå en ändamålsenlig arbetsorganisation. 

Arbetsgivaren och de lokala arbetstagarorganisationerna ska eftersträva att finna 

samarbetsformer som stödjer ett aktivt och effektivt arbete. Bilagan utgår från 

kraven i gällande lagstiftning och de regleringar som i övrigt gäller för 

avtalsområdet. 

1. Inom ramen för det lokala arbetet kan följande delar ingå: 

• En genomgång av uppdrag utifrån lagstiftning, förordning, lokala 

styrdokument likväl som arbetsplatsens bärande idéer och tankar om 

utveckling -  i syfte att skapa en gemensam bild av förutsättningar, krav 

och möjligheter som utgör ramen för arbetet. 
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• Organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete -  i syfte att det ska bedrivas 

systematiskt med särskilt fokus på hur uppdraget organiseras, om tiden 

används effektivt, prioriteringsordning och en god arbetsmiljö. 

• Tydliggörande av arbetsformer -  i syfte att säkerställa att arbetstagare har 

erforderlig tid för att enskilt och i samarbete med kollegor fullfölja det 

uppdrag som arbetstagaren ansvarar för med utgångspunkten i den totala 

arbetstiden. 

• Metoder -  i syfte att säkerställa balansen mellan uppdrag och resurser. 

Detta kan till exempel handla om principer för arbetstids- och 

tjänsteplanering på såväl kollektiv nivå som att tydliggöra arbetsuppgifter, 

ansvar och balans i den enskilde medarbetarens uppdrag. 

2. När det enligt arbetet i punkt 1 identifierats behov av alternativ 

arbetstidsreglering eller kompletteringar till bilaga M eller AB § 13 kan lokalt 

kollektivavtal tecknas. Centrala parter uppmuntrar att avtal tecknas i syfte att nå 

en mer ändamålsenlig organisation, där lärares arbetsmiljö förbättras, balans 

mellan uppdrag och förutsättningar uppnås och att lärare ges erforderliga 

förutsättningar för att fullfölja det uppdrag som läraren ansvarar för. 

3. Lokalt kollektivavtal om avvikelse från arbetstidsreglering eller komplement 

till bilaga M kan exempelvis tecknas om: 

• Annat förhållande mellan reglerad arbetstid och förtroendearbetstid 

• Annat antal A-dagar 

• Semesteranställning enligt Allmänna bestämmelser (AB) där 

punkterna 5 och 15 i bilaga M fortfarande gäller. 

• Principer för dimensionering av uppdraget, såsom tid för planering 

och uppföljning. 

4. Lokalt kollektivavtal om avvikelse från arbetstidsreglering eller komplement 

till gällande reglering i AB § 13 kan exempelvis tecknas om: 

• Förtroendearbetstid eller flextid 

• Årsarbetstid 

• Principer för dimensionering av uppdraget, såsom tid för planering 

och uppföljning. 

5. Avtal tecknade enligt denna bilaga kan sägas upp tidigast efter tre 

verksamhetsår om inte lokala parter kommer överens om annat. 
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6. Avtal som ingåtts med stöd av bilaga 6 enligt HÖK 18 eller tidigare har 

fortsatt giltighet. 


