PM Rotel IV (Dnr KS 2020/607)

Anmälan om svar på remiss: Förslag till föreskrifter om
statsbidrag till huvudmän som inrättar karriärsteg för
lärare
Remiss från Skolverket
Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.
Anmälan om svar på remissen godkänns.

Föredragande borgarrådet Isabel Smedberg-Palmqvist anför följande.
Ärendet
Regeringen har beslutat om ett nytt samlat statsbidrag för karriärsteg för lärare från
och med hösten 2020. Statsbidraget regleras av förordningen (2019:1288) om
statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare. Den nya
förordningen trädde i kraft den 1 februari 2020. Den nya förordningen ersätter de tre
förordningar som tidigare reglerat statsbidrag till huvudmän som inrättar karriärsteg
för lärare.
I likhet med tidigare kommer det att vara möjligt för huvudmännen att två gånger
årligen rekvirera statsbidrag. Rekvireringen kommer fortsatt att ske via Skolverkets
digitala system för ansökningar och rekvisitioner.
Vid rekvisitionen ska huvudmannen ange de lärare som rekvisitionen omfattar. I
samband med rekvisitionen lämnar huvudmännen en rad uppgifter om de lärare som
rekvisitionen innefattar. De uppgifter som samlas in syftar till att säkra reformens
syften och intentioner, exempelvis uppgifter om att minst 50 % av lärarens arbetstid
består av undervisning och uppgifter som hör till undervisningen.
Det som skiljer de nya föreskrifterna från de tidigare är att Skolverket förtydligar
vilket belopp huvudmännen kan rekvirera vid varje rekvisitionsperiod. Detta då det,
enligt den nya förordningen (2019:1288) om statsbidrag till skolhuvudmän som
inrättar karriärsteg för lärare, årligen ska fastställas en bidragsram för
skolhuvudmännen. Enligt tidigare förordningar har huvudmännen årligen ansökt om
statsbidrag. I remissförslaget föreslås att huvudmännen maximalt ska kunna rekvirera
halva bidragsramen vid varje tillfälle.
På grund av kort remisstid har staden besvarat remissen med
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande och utbildningsförvaltningens
kontorsutlåtande.
Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret och utbildningsnämnden.
Utbildningsförvaltningen har svarat med ett kontorsyttrande på grund av kort
remisstid.
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Stadsledningskontoret har inga synpunkter på de föreslagna föreskrifterna och
bedömer att förslaget inte medför några särskilda konsekvenser för barn, arbetet med
jämställdhet eller den administrativa bördan.
Utbildningsförvaltningen har i sitt kontorssvar inga synpunkter på de föreslagna
föreskrifterna och bedömer att förslaget inte medför några särskilda konsekvenser för
barn, arbetet med jämställdhet eller den administrativa bördan.
Mina synpunkter
Jag föreslår att borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar
följande.
Anmälan om svar på remissen godkänns.

Stockholm den 27 maj 2020
ISABEL SMEDBERG-PALMQVIST
Bilaga
Remiss Förslag till föreskrifter om statsbidrag till huvudmän som inrättar
karriärsteg för lärare
Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.
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Remissammanställning
Ärendet
Regeringen har beslutat om ett nytt samlat statsbidrag för karriärsteg för lärare från
och med hösten 2020. Statsbidraget regleras av förordningen (2019:1288) om
statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare. Den nya
förordningen trädde i kraft den 1 februari 2020. Den nya förordningen ersätter de tre
förordningar som tidigare reglerat statsbidrag till huvudmän som inrättar karriärsteg
för lärare.
I likhet med tidigare kommer det att vara möjligt för huvudmännen att två gånger
årligen rekvirerar statsbidrag. Rekvireringen kommer fortsatt att ske via Skolverkets
digitala system för ansökningar och rekvisitioner.
Vid rekvisitionen ska huvudmannen ange de lärare som rekvisitionen omfattar. I
samband med rekvisitionen lämnar huvudmännen en rad uppgifter om de lärare som
rekvisitionen innefattar. De uppgifter som samlas in syftar till att säkra reformens
syften och intentioner, exempelvis uppgifter om att minst 50 % av lärarens arbetstid
består av undervisning och uppgifter som hör till undervisningen.
Det som skiljer de nya föreskrifterna från de tidigare är att Skolverket förtydligar
vilket belopp huvudmännen kan rekvirera vid varje rekvisitionsperiod. Detta då det,
enligt den nya förordningen (2019:1288) om statsbidrag till skolhuvudmän som
inrättar karriärsteg för lärare, årligen ska fastställas en bidragsram för
skolhuvudmännen. Enligt tidigare förordningar har huvudmännen årligen ansökt
om statsbidrag. I remissförslaget föreslås att huvudmännen maximalt ska kunna
rekvirera halva bidragsramen vid varje tillfälle.
Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret och utbildningsnämnden.
Utbildningsförvaltningen har svarat med ett kontorsyttrande på grund av kort
remisstid.
Stadsledningskontoret
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 29 maj 2020 har i huvudsak
följande lydelse.
De föreslagna föreskrifterna innebär inga förändringar för utbildningsnämndens arbete med
rekvisition av statsbidrag för karriärtjänster. Förslaget stämmer väl överens med de tidigare
föreskrifterna och hanteringen av statsbidraget sker på liknande sätt.
Stadsledningskontoret har inga synpunkter på de föreslagna föreskrifterna, som knyter an
till Stockholms stads mål 1.3 I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor
och förskolor är de bästa i Sverige, och bedömer att förslaget inte medför några särskilda
konsekvenser varken för barn eller för arbetet med jämställdhet. De föreslagna föreskrifterna
påverkar inte heller den administrativa arbetsbördan.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att remissen anses besvarad
med vad som anförs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
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Utbildningsförvaltningen
Utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 28 april 2020 har i huvudsak
följande lydelse.
Den nya förordningen (2019:1288) i sig innebär stora förändringar för arbetet med
karriärstegsreformen inom utbildningsförvaltningen. De föreslagna föreskrifterna innebär
dock inga förändringar för utbildningsförvaltningens arbete med rekvisition av statsbidrag för
karriärtjänster. Förslaget stämmer väl överens med de tidigare föreskrifterna och även
hanteringen av statsbidraget sker på liknande sätt.
Utbildningsförvaltningen bedömer att de föreslagna föreskrifterna inte medför några
särskilda konsekvenser för barn eller arbetet med jämställdhet. De föreslagna föreskrifterna
påverkar inte heller den administrativa arbetsbördan.
Utbildningsförvaltningen har inga synpunkter på de föreslagna föreskrifterna.
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