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Barn- och ungdomsnämnden

Dnr Kst 2015/245
Fler lärare med bättre betalt - överlämnande av motion från Dan Engstrand (M) för beredning
Dan Engstrand (M) har till kommunfullmäktige inkommit med motionen ” Fler lärare med bättre betalt”. Motionen överlämnas till barn- och ungdomsnämnden för
beredning.
Förslaget ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 10 mars 2016.

Ella-Britt Örnstedt
Sekreterare
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Motion
Fler Lärare med bättre betalt
Under då senaste åtta åren har vi under Alliansledning sett hur Järfällas skolresultat
stegvis har förbättrats. Genom god planering, tydligt arbete och en fokuserad vision
har Järfällas skolor blivit bättre. Skolan är den verksamhet som sett de största
resursökningarna för att vi har ansett det viktigt att säkerställa goda förutsättningar
för Järfällas barn och unga. Vi ser att detta inte räcker.
Löneläget i Järfälla för lärare inom för- och grundskola är idag för lågt. Om vi ska
kunna attrahera de bästa lärarna till skolor här i Järfälla så behövs att vi kan ha fler
lärare med bättre betalt. Idag ligger Järfällas lärare tusenlappar efter sina kollegor i
våra grannkommuner. Om inte våra lärare tjänar konkurrenskraftiga löner så kommer
vi inte kunna rekrytera eller behålla de bästa lärarna.
I ett läge där Järfälla växer med många nya invånare står vi inför ett större
rekryteringsbehov än många andra kommuner. Detta i ett läge där konkurrensen om
lärare ökar. Redan idag ser vi en lärarbrist i Stockholmsregionen och behoven
kommer öka. Inom tio år beräknar SCB att Sverige kommer sakna 65000 behöriga
lärare. Det är i den konkurrensen vi ska växa.
Forskningen visar tydligt att läraren är avgörande för hur väl eleverna lyckas med sin
skolgång och utveckling. För att Järfälla ska kunna säkerställa att våra barn och unga
får bästa möjliga förutsättningar för att utvecklas, nå goda resultat och gå vidare till
fortsatt utbildning behöver vi en tydlig plan för hur vi ska kunna höja lärarlönerna. Vi
måste vara beredda att prioritera barn och ungas behov i mer än bara ord.
Med hänvisning till ovanstående yrkar jag:
Att Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att utarbeta en strategi för att Järfällas
för- och grundskolelärares löner ska nå topp fem i länet.

Dan Engstrand
Nya Moderaterna

