
     KAD 14/2018  Bilaga 1 

Bilaga 1. Tillämpningsanvisningar  

Avtalsändringarna  

I tillämpningsanvisningarna görs en genomgång av de ändrade avtalsbestämmelserna som 

sammanställts i cirkulärbilaga 2. Utöver dessa ändringar har det gjorts en del tekniska rättelser som 

inte påverkar tolkningen.  

Tillämpningsanvisningar gällande avtalsändringar gällande rektorer och föreståndare samt i 

skolledaravtalet från 1.5.2018 skickades i cirkulär 10/2018. 

 

DEL A ALLMÄN DEL 

§ 10 mom 1. Tillämpningsanvisning.  Ett förtydligande angående intyg över examen/kompetens har 

lagts till.  Läraren ska inte drabbas p.g.a. oskäligt långa behandlingstider för beslut om erkännande 

eller jämställande (längre än 3 månader) (ÅL). 

DEL B GRUNDSKOLAN 

II 

§ 3 samt § 5 rektorer vice rektorer i grundskolor se cirkulär 10/2018. 

§ 6 Grundlön för innehavare av lektorstjänst i elevhandledning i grundskolan  

Av det årsbundna tillägget på 4 % som betalats på grundval av 8 års anställningstid överförs 1 

procentenhet till grundlönen 1.12.2018. På grund av ändringen höjs den uppgiftsrelaterade lönen för 

elevhandledare 1.12.2018 med 1 %. Procenttalen för det årsbundna tillägget fr.o.m. 1.12.2018 

framgår av tabellen över årsbundna tillägg i § 8.  

Den uppgiftsrelaterade lönen för innehavare av lektorstjänst i elevhandledning höjdes 1.5.2018 med 

1,17% och höjs från 1.4.2019 med 0,99 %. 

 

§ 8 Årsbundet tillägg  

Procenttalen som berättigar till årsbundet tillägg fr.o.m. 1.12.2018 framgår av tabell 1.  

De nya procenttalen för den tid som berättigar till årsbundet tillägg är fr.o.m. 1.12.2018 följande:  

(ÅL) 5 år 8 år 10 år 15 år 20 år

Rektorer och vicerektorer - - 5 % 5 % 10 %

Ämneslärare, klasslärare, speciallärare 4 % 4 % 6 % 6 % 6 %

och timlärare i huvudsyssla

Tjänsteinnehavare som är lektorer i 2 % 3 % 5 % 11 % -

elevhandledning  

 



 

III 

§ 10 Rektorernas undervisningstimmar se cirkulär 10/2018. 

§ 11 mom 2. I bestämmelsen har ordet klasser för klarhetens skull ersatts med klasser eller elev-

/studerandegrupper. Ändringen är stilistisk och påverkar inte tillämpningen av avtalsbestämmelsen. 

§ 18 Inräknande av ambulerande lärares arbete i undervisningsskyldigheten  

Gäller även timlärare i huvudsyssla från 1.8.2018 (ÅL). 

§ 19 Tilläggsuppgifter i enskilda skolor/läroanstalter och kommuner 

De skolspecifika eurobaserade arvodena som betalas till en lärartjänsteinnehavare höjdes 1.5.2018 

med 1,17 % och 1.4.2019 med 0,99 %. De justerade arvodena framgår av lönebilagan i cirkulär 

10/2018. 

 

DEL B BILAGA 1 GRUNDSKOLAN 

§ 2 Lönepunkter och grundlön (se lönebilagan) för lektorer (ämneslärare)  

§ 3 Lönepunkter och grundlön (se lönebilagan) för lärare som ger specialundervisning (specialklass 

lärare och speciallärare)  

§ 4 Lönepunkter och grundlön (se lönebilagan) för klasslärare (klassundervisning)  

Av det årsbundna tillägget på 5 % som betalats på grundval av 8 års anställningstid överförs 1 

procentenhet till grundlönen 1.12.2018. På grund av denna ändring höjs de uppgiftsrelaterade 

lönerna för lärarna i fråga 1.12.2018 med 1 %. Motsvarande ändringar görs också för timlärare (§ 

27). Procenttalen för det årsbundna tillägget fr.o.m. 1.12.2018 framgår av tabellen över årsbundna 

tillägg i del B grundskolan § 8.   

Den uppgiftsrelaterade lönen för lärartjänsteinnehavare och timlärare höjdes 1.5.2018 med 1,17 % 

och 1.4.2019 med 0,99 %. 

 

§ 6 Samplanering  

Avtalsbestämmelsens giltighetstid har förlängts till 31.7.2020. 

§ 8 Inräknande av skolföreståndares uppgifter i undervisningsskyldigheten när en 

lärartjänsteinnehavare har förordnats till vice föreståndare  

mom. 5 Ett nytt moment har införts i avtalsbestämmelsen. Bestämmelsen är temporär och gäller till 

slutet av läsåret under avtalsperioden 1.8.2018– 31.7.2020. Se tillämpningsanvisning cirkulär 

10/2018.  

§ 9 Inräknande av vice föreståndares uppgifter i undervisningsskyldigheten när en 

lärartjänsteinnehavare har förordnats till vice föreståndare  

mom. 1 och 2 Avtalsbestämmelsen kan tillämpas också på timlärare fr.o.m. 1.8.2018. Bestämmelsen 

kan också tillämpas på mindre skolor än tidigare. Antalet timmar som kan räknas till 



undervisningsskyldigheten har utökats. Avsikten med bestämmelsen är att göra det administrativa 

arbetet i skolan smidigare. Se tillämpningsanvisning cirkulär 10/2018.  

§ 24 Ansvarig för språklaboratorium  

Avtalsbestämmelsen slopas 1.8.2018. Till en lärartjänsteinnehavare som utsetts till ansvarig för ett 

språklaboratorium och vars uppgift kvarstår oförändrad betalas fortfarande motsvarande ersättning 

i euro.  

§ 25 Skötsel av hörapparater  

Avtalsbestämmelsen slopas 1.8.2018 

§ 32 (ÅL) Andra bestämmelser som gäller timlärare   

I moment 1 finns ett tillägg om att § 9 kan tillämpas på timlärare.  

Bestämmelsen innehåller nu bara 3 moment (tidigare mom. 4 har ändrats till mom. 3 som slopades 

redan i avtalet 2012–2013).  

 

UKTA DEL C MEDBORGARINSTITUT 

§ 1 Uppgiftsrelaterad lön för rektorer och biträdande rektorer  

Den uppgiftsrelaterade lönen för rektorer och biträdande rektorer höjdes 1.5.2018 med 1,17 % och 

1.4.2019 med 0,99 %.   

§ 2 Lönepunkter och grundlön (se lönebilagan) för lärare   

§ 3 Uppgiftsrelaterad lön och lönepunkter för planeringsansvariga lärare  

Av det årsbundna tillägget på 3 % som betalats på grundval av 8 års anställningstid överförs 1 

procentenhet till grundlönen 1.12.2018. På grund av ändringen höjs den uppgiftsrelaterade lönen för 

lärare 1.12.2018 med 1 %. Procenttalen för det årsbundna tillägget fr.o.m. 1.12.2018 framgår av 

tabellen över årsbundna tillägg i § 4.  

Den uppgiftsrelaterade lönen för lärare och planeringsansvariga lärare höjs 1.5.2018 med 1,17 % och 

1.4.2019 med 0,99 %. Motsvarande justeringar görs för timlärare (§ 13).  

§ 4 Årsbundet tillägg   

De nya procenttalen för den tid som berättigar till årsbundet tillägg är fr.o.m. 1.12.2018 följande:  

 

(ÅL) 5 år 8 år 10 år 15 år 20 år

Rektorer och vicerektorer - - 5 % 4 % 6 %

Lärare 2 % 2 % 9 % 6 % 6 %

Planeringsansvariga 2 % 2 % 10 % 10 % 10 %

lärare  

 



9 § Arbetstid för planeringsansvariga lärare  

Moment 3 som har varit temporärt har ändrats så att det gäller tillsvidare. Enligt bestämmelsen kan 

man komma överens med förtroendemannen om en annan fördelning av arbetstiden för en 

planeringsansvarig lärare än vad som bestäms i mom. 1  

 

 

DEL D BILAGA II SKOLLEDARAVTALET 

Bilagan har uppdaterats så att det motsvarar ändringarna gällande rektorer och föreståndare. 

 


