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pm
OM LÖNEUTFYLLNAD VID FORSKARSTUDIER
I ett inriktningsbeslut den 21 augusti 2008 beslutade utbildningsnämnden i
Stockholms stad att dels stärka forsknings- och utvecklingsarbetet i Stockholms
stad, dels ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att utforma och genomföra
föreslagna aktiviteter och insatser i enlighet med det förslag som förelagts
nämnden.
Förslaget innebär i korthet att stärka kopplingen mellan skolan och forskningen
genom insatser inom tre huvudområden: ökad användning av aktuella
forskningsresultat i skolutvecklingsarbetet, ökat antal lärare och skolledare med
examen på avancerad eller forskarnivå, samt mer av forskning i skolan och ökat
inflytande över val av forskningsområden. (För förslaget i sin helhet hänvisas till
den bilaga som presenterades för nämnden i samband med beslutet. Den återfinns
här.)
En vardag närmare forskning
Stadens satsning på fördjupade kontakter mellan skola och forskning är en väg till
att förbättra elevernas resultat och utveckla skolan. Tanken är att det ska bli lättare
för lärare att använda aktuella forskningsresultat i undervisningen
och utvecklingsarbetet. Tanken är också att fler lärare ska få chansen att ta examen
på avancerad nivå eller forskarnivå, vilket bidrar till mer forskning som är relevant
för skolan. För de som arbetar i Stockholms skolor innebär det till exempel
möjligheten att genomgå en licentiatutbildning.
Finansiering
En möjlighet för att få fler högt kvalificerade lärare att söka doktorandtjänster är
att staden ger lärare någon form av löneutfyllnad under forskartiden.
Utbildningsförvaltningen har möjlighet att bevilja löneutfyllnad för
tillsvidareanställd lärare i Stockholms stads skolor om förvaltningen bedömer att
följande förutsättningar föreligger:
 Innehållet i lärarens forskningsplan bedöms vara av väsentlig betydelse
för utvecklingen av de pedagogiska verksamheterna i Stockholm.
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 Läraren kan antas genomföra forskarstudier på det sätt som planeras.
 Efter avslutad forskarutbildning bedöms läraren tack vare sin
forskarkompetens bidra till utvecklingen av de pedagogiska
verksamheterna i staden.
I flertalet fall är doktorandlönerna betydligt lägre än lönen som lärare.
Medianlönen för doktorander är ca 22 000 kr. Ett exempel på lönenivån för
doktorander är den nationella forskarskolan i flerspråkighet som i utlysningen
anger att ingångslönen är 19 500 kr, 21 000 kr efter 50 % och 22 400 efter 80 %. I
praktiken innebär detta att högt kvalificerade lärare med lång lärarerfarenhet ofta
inte har ekonomiska möjligheter att söka dessa tjänster. Löneutfyllnad utgår med
belopp som innebär att läraren erhåller 80 % av sin ordinarie lön under
doktorandstudierna. Utfyllnad kan dock högst utgå med 5 000 kr per månad.
Löneutfyllnad beviljas för en period om tolv månader. Inför förvaltningens beslut
om löneutfyllnad (nyprövning eller omprövning) är läraren skyldig att
tillhandahålla det underlag som förvaltningen begär. Ansökan om löneutfyllnad
för ny tolvmånadersperiod görs av läraren, beräknad handläggningstid är tre
månader.
Löneutfyllnad kan ges för den tid som läraren deltar i forskarstudier. Om läraren
väljer att kombinera forskarstudierna med så kallad institutionstjänstgöring utges
ingen lönekompensation för den tid som åtgår för institutionstjänstgöring. Lärare
som får löneutfyllnad är tjänstledig från sin lärartjänst i staden. Efter avslutade
doktorandstudier är läraren i sin läraranställning inte garanterad förändrade
arbetsuppgifter eller förändrat arbetsinnehåll.
Lärare som påbörjat doktorandstudier har möjlighet att söka löneutfyllnad för sina
fortsatta studier. För lärare som antagits till forskarutbildningen efter den 1 augusti
år 2008 kan förvaltningen medge retroaktiv utbetalning för tiden fram tills att
denna policy träder i kraft.
Dokumentation
För att kunna påbörja handläggningen måste utbildningsförvaltningen ha in
följande dokumentation från läraren som ämnar börja sina forskarstudier:
-

ansökan där det framgår att löneutfyllnad söks
intyg från berörd fakultet som visar att läraren är antagen för
doktorandstudier
beskrivning av inriktningen på forskarstudierna där det ska framgå hur
forskarstudierna kan bidra till pedagogisk utveckling
intyg från lärarens rektor att denne ställer sig bakom lärarens forskarstudier
och därmed också beviljar önskad tjänstledighet
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Beslut och kommunicering
Ansökan skickas till ansvarig handläggare på Utbildningsförvaltningen. Beslut om
löneutfyllnad tas av dennes enhetschef på delegation. Kopia på
utbildningsförvaltningens beslut skickas till ansökande lärare och aktuell skola.
Mer detaljerad information om kontaktuppgifter framgår av informationen som
vänder sig till lärarna. Se vidare Information om löneutfyllnad för forskande
lärare.
För ytterligare information forskningsinfo@utbildning.stockholm.se.
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