
KAD 14/2018  Bilaga 2.  

UKTA 2018-2019 Ändrade avtalsbestämmelser 
 
DEL A ALLMÄN DEL 
§ 10 mom 1. Tillämpningsanvisning Ett förtydligande angående intyg över 
examen/kompetens Läraren ska inte drabbas p.g.a. oskäligt långa behandlingstider för beslut 
om erkännande eller jämställande (längre än 3 månader)  (ÅL). 
 
§ 45 Repetitionsövningar i reserven och befolkningsskyddsutbildning  
Till den som kallats till repetitionsövningar i reserven eller till befolkningsskyddsutbildning 
med stöd av lagen betalas för den tid som åtgår till repetitionsövningen eller 
befolkningsskyddsutbildningen den ordinarie lönen minskad med beloppet av reservistlönen 
eller motsvarande ersättning. För de lärartjänsteinnehavare som inte har rätt till semester 
med stöd av lagstiftning eller andra bestämmelser görs inget sådant avdrag under skolans 
sommaravbrott eller sommarledigheten.  
 
Tillämpningsanvisning  
Bestämmelsen tillämpas inte på dem som deltar i en frivillig repetitionsövning 
 
 
DEL B Grundskolan 
§ 3 Uppgiftsrelaterad lön för rektorer i grundskolor  
Mom. 1  Lönepunkter och antal lönegrundsgrupper för rektorer. Den uppgiftsrelaterade 

lönen finns i lönebilagan. 
 

Antal lönegrundsgrupper 
 
Rektor för en skola med lågstadium 
4 03 01 10 ÅL 8-11 
4 03 01 10 1 12-23  
4 03 01 20 1 24–30   
4 03 01 30 1 31–37   
4 03 01 40 1 38– 
 
Rektor för en skola med högstadium eller låg-och högstadium 
4 03 01 10 2 -6 
4 03 01 20 2 7-14 
4 03 01 30 2 15-19 
4 03 01 40 2 20-24 
4 03 01 50 2 25- 
 
Rektor för en specialskola  
4 03 01 10 3 6-11 
4 03 01 20 3 12-20 
4 03 01 30 3 21-25 
4 03 01 40 3 26- 
 



 
Tillämpningsanvisning (gäller 1.8.2018–31.7.2020)  
 
I lönen för en rektor kan en högre lönepunkt tillämpas än enligt antalet lönegrundsgrupper 
om det är motiverat på grund av att rektorn förutom undervisningspersonal har ett stort 
antal andra underställda eller på grund av det administrativa arbetets belastning. 
 
§ 10 Antal undervisningstimmar för innehavare av rektorstjänst (träder i kraft 1.8.2018) 
Mom 1. Antal undervisningstimmar för en rektor vid lågstadium är följande: 
Antal lönegrundsgrupper Undervisningstimmar per vecka 
8-11   11-13 
12-17   10-12 
18-23   9-11 
24-29   6-9 
30-35   4-6 
36-41   3-5 
42-   -2 
 
Mom 2. Antal undervisningstimmar för en rektor med högstadium eller låg- och högstadium 
är följande: 
 
Antal lönegrundsgrupper Undervisningstimmar per vecka 
1-3   9-11 
4-9   7-9 
10-20   5-7 
21-25   4-6 
26-30   2-4 
31-   -2 
 
Mom 3. Antal undervisningstimmar per vecka för en rektor vid en specialskola är följande: 
Antal lönegrundsgrupper Undervisningstimmar per vecka 
1-3   11-13 
4-9   9-11 
10-20   7-9 
21-25   6-8 
26-30   4-6 
31-   2-4 
 
Mom 4. Antalet undervisningstimmar för en rektor som är gemensam för två eller flera 
grundskolor med lågstadium eller högstadium bestäms på samma grunder som lönen (se § 
3mom 2) med det sammanlagda antalet lönegrundsgrupper i skolorna som grund. 
 
Tillämpningsanvisning (gäller 1.8.2018–31.7.2020)  

En rektor kan åläggas två timmar färre undervisningstimmar än vad antalet 
lönegrundsgrupper anger om det finns en stor mängd administrativt arbete 
i skolan. Rektorns administrativa arbete påverkas till exempel av mängden 



annan personal utöver undervisningspersonalen. Rektorns 
undervisningstimmar behöver inte bindas till arbetsschemat 

 
DEL B Bilaga 1 Grundskolan 
 
§ 8 Inräknande av skolföreståndares uppgifter i undervisningsskyldigheten när en 
lärartjänsteinnehavare har förordnats till skolföreståndare   
 
mom. 1  Om en lärartjänsteinnehavare förordnas till föreståndare för en eller flera skolor 
med lågstadium och/eller en specialskola räknas följande timantal till 
undervisningsskyldigheten:  
 
Antal lönegrundsgrupper i skolan/skolorna Timantal/vecka  
1–2     1  
3    2  
4–5     3 
 6–7     6  
8     7  
9–12     9  
13–     12  
 
mom. 2  Om föreståndaren är gemensam för en skola med lågstadium och/eller en 
specialskola bestäms timantalet enligt tabellen ovan separat för vardera skolan, dock så att 
föreståndaren har minst fyra timmar undervisningsarbete i veckan.  
 
mom. 3  Slopat (slagits ihop med mom. 1)  
 
mom. 4  Om två eller flera skolor med lågstadium har en gemensam föreståndare kan 
arbetsgivaren till skolföreståndarens undervisningsskyldighet räkna högst två veckotimmar 
utöver vad som anges i mom. 1.  
 
mom. 5  (Gäller 1.8.2018–31.7.2020)  
En lärartjänsteinnehavare i högstadiet eller i en enhetlig grundskola kan undantagsvis 
förordnas till skolföreståndare av orsaker som beror på lokala särförhållanden. Sådana 
orsaker kan anses vara till exempel långa avstånd eller skärgårdsförhållanden. Då är det inte 
ändamålsenligt att ha en rektorstjänst på grund av det låga elevantalet. Det kan vara 
motiverat att ha en skolföreståndare i högstadiet eller i en enhetlig grundskola också i en 
situation där det kan påverka antalet skolor som fastställts för innehavaren av en 
rektorstjänst i kommunen.  
 
På en skolföreståndare i högstadiet eller i en enhetlig grundskola tillämpas bestämmelserna 
ovan i mom. 1 och 4. Arbetsgivaren kan dessutom bestämma att till 
undervisningsskyldigheten för en lärartjänsteinnehavare som förordnats till skolföreståndare 
i högstadiet eller i en enhetlig grundskola ska räknas högst 3 timmar mer, om detta kan 
motiveras med lokala särförhållanden. Skolföreståndarens undervisningsarbete ska dock 
uppgå till minst fyra timmar i veckan.  
 



 
 
 
Mom. 6 (tidigare mom 5) Nedsättningen av undervisningsskyldigheten för föreståndare vid 
låg- och högstadieskola som omfattar årskurserna 1-9 (ÅL) 
Antal lönegrundsgrupper i skolan/skolorna Timantal/vecka  
1-2   3 
3-5   5 
6-8   7 
 
§ 9 Inräknande av vice föreståndares/vice rektors  (ÅL) uppgifter i undervisningsskyldigheten 
när en lärartjänsteinnehavare har förordnats till vice föreståndare/vice rektor (ÅL) (träder i 
kraft 1.8.2018). 
 
mom. 1 Om en lärartjänsteinnehavare förordnas till vice föreståndare för en eller flera skolor 
med lågstadium, räknas följande timantal till undervisningsskyldigheten:   
Antal lönegrundsgrupper i skolan/skolorna Timantal/vecka   
24-29   1-2 
30-35   3-5 
36-41   6-8 
42-   11-13 
 
mom. 2 För en lärartjänsteinnehavare som förordnats till vice föreståndare/vice rektor(ÅL) 
för någon annan grundskola/andra grundskolor än de som avses i mom. 1 räknas följande 
timantal till undervisningsskyldigheten:   
Antal lönegrundsgrupper i skolan/skolorna Timantal/vecka   
13-20   3-5 
21-25   5-9 
26-30   8-15 
31-   10-17 
 
mom. 3 Slopat  
 
Tillämpningsanvisning  till § 9(gäller 1.8.2018–31.7.2020)  
Till undervisningsskyldigheten för en lärartjänsteinnehavare som förordnats till vice 
föreståndare eller vice rektor kan räknas ett större antal timmar än det som anges i antalet 
lönegrundsgrupper i skolan, om det finns en stor mängd administrativt arbete i skolan. Det 
administrativa arbetet i skolan påverkas till exempel av mängden annan personal utöver 
undervisningspersonalen. Det timantal som räknas till undervisningsskyldigheten kan vara 
högst två timmar mer.   
Arbetsgivaren kan bestämma att till undervisningsskyldigheten för en lärartjänsteinnehavare 
som förordnats till biträdande skolföreståndare eller biträdande rektor ska räknas ett 
timantal som överskrider ovan nämnda (mom. 1 och mom. 2) med högst 3 timmar. 
Bestämmelsen ska basera sig på lokala särförhållanden och grunderna ska bedömas varje 
läsår. Förutsättningen för att de överskridande timmarna ska räknas till 
undervisningsskyldigheten är att dessa timmar inte är övertimmar.  
 



§ 18 Inräknande av ambulerande lärares arbete i undervisningsskyldigheten 
Avtalsbestämmelsen gäller även timlärare i huvudsyssla (ÅL). 
 
§ 32 (ÅL) Andra bestämmelser som gäller timlärare   
mom. 1 På timlärares löner tillämpas del A § 22, 23 och 24 samt bestämmelserna i § 9 och 10 
mom. 4 och § 11–25 i denna bilaga. På lönen för timlärare i huvudsyssla tillämpas dessutom 
bestämmelserna i § 18 och § 26 i denna bilaga.  
 
 

DEL C MEDBORGARINSTITUT 
 
Från temporär till permanent bestämmelse 
§ 9 mom 3. Med förtroendemannen kan man komma överens om en annan fördelning av 
arbetstiden än vad som bestäms i mom 1. 
 
 
DEL D BILAGA 2 SKOLLEDARAVTALET (ÅL) 
  
§ 3 Lön och undervisningsskyldighet för föreståndare och rektorer 

 
Mom1.  

 
Ny tillämpningsanvisning (gäller 1.8.2018–31.7.2020)  
I lönen för rektor eller föreståndare kan en högre lönepunkt tillämpas än 
enligt antalet lönegrundsgrupper om det är motiverat på grund av att 
rektorn eller föreståndaren förutom undervisningspersonal har ett stort 
antal andra underställda eller på grund av det administrativa arbetets 
belastning. 
 

Mom 2. Undervisningstimmar (från 1.8.2018) 
a) undervisningstimmar per vecka för rektorer och föreståndare på 
lågstadiet är följande: 
Antal lönegrundsgrupper Undervisningstimmar per vecka 
1   16-19 
2-4   13-16 
5-7   10-13 
8-10   7-10 
11-   4-7 
 
b) undervisningstimmar per vecka för föreståndare på låg-och högstadium 
är följande: 
Antal lönegrundsgrupper Undervisningstimmar per vecka 
1-2   14-17 
3-4   11-14 
5-6   8-11 
7-   5-8 



 
Ny tillämpningsanvisning (gäller 1.8.2018–31.7.2020)  
En rektor eller föreståndare kan åläggas två timmar färre 
undervisningstimmar än vad antalet lönegrundsgrupper anger om det finns 
en stor mängd administrativt arbete i skolan. Rektorns eller föreståndarens 
administrativa arbete påverkas till exempel av mängden annan personal 
utöver undervisningspersonalen. Rektorns eller föreståndarens 
undervisningstimmar behöver inte bindas till arbetsschemat 
 

 
 

 
 


