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Barn- och ungdomsförvaltnings förslag
1.

Barn- och ungdomsnämnden godkänner rapporten om fördelning av höjda
lärarlöner.

Ärendet i korthet

I ”Mål och budget 2016-2017” gavs Barn- och ungdomsdirektören i uppdrag att
rapportera till barn- och ungdomsnämnden vilka grupper som särskilt ska prioriteras
för höjda lärarlöner. Efter att en analys av löneläget har genomförts, föreslår barnoch ungdomsförvaltningen att de prioriterade grupperna blir utbildade
fritidspedagoger, legitimerade förskollärare samt lärare som visar särskild skicklighet
i sitt arbete.

Handlingar

1. Barn- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-02-04
Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 2 november 2015 om Mål och budget 2016 – 2017.
Barn- och ungdomsnämnden gavs i uppdrag att höja lärarlönerna utöver ordinarie
löneöversyn. Kommunfullmäktige avsatte 6 miljoner kronor för lärarlönerna.
Kommunfullmäktige gav barn- och ungdomsdirektören i uppdrag att i februari 2016
rapportera till barn- och ungdomsnämnden vilka grupper som särskilt prioriteras för
höjda lärarlöner.

Analys

Konkurrensen om lärare i alla kategorier är stor. Främsta skälet är bristen på
legitimerade lärare och förskollärare samt fritidspedagoger med högskoleutbildning.
Enkla kommunikationer i Stockholmsområdet leder till att det är lätt att locka lärare
till andra kommuner genom att erbjuda högre lön. Lönerna i Järfälla ligger lågt i
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jämförelse med Stockholms läns övriga kommuner. Fritidspedagoger låg 20141 på
plats 21 av 26 kommuner, förskollärare på plats 16 och grundskollärare på plats 12
och 13.

Slutsatser

Utifrån ovanstående prioriteras utbildade fritidspedagoger, legitimerade förskollärare
och lärare som visar särskild skicklighet i sitt arbete.

Minna Avrin
Barn- och ungdomsdirektör

Expedieras
Förskolechefer, kommunala enheter
Rektorer, kommunala enheter
Lärarförbundet
Lärarnas Riksförbund
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Statistiken för 2015 är inte kvalitetssäkrad, därför hänvisas till år 2014.

