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Svar på motion 8/2020 av Ann-Christine Furustrand (S) och 
Ingela Westerlund (S) - Permanenta lärarlönelyftet 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Avslå motion nr 8/2020 för att avvakta slutrapporteringen av den statliga 
utvärderingen av ] ,ärarlönelyftet 2021. 

Reservation 

Ann-Christine Furustrand (S) reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Sammanfattning 

I en motion väckt i Kommunfullmäktige 2020-04-20, § 2:25, föreslås en 
permanentning av den statliga satsningen Lärarlönelyftet för att möta 
utmaningen att rekrytera tillräckligt många behöriga lärare. Statliga utredningar 
visar att satsningen har möjlighet att göra läraryrket mer attraktivt, men saknar 
kompensatorisk eller kvalitetsmässig påverkan på skolan. Förvaltningens 
slutsats är att Österåker bör avvakta Statskontorets slutrapport och att 
kommunen inte i dagsläget bör låsa in sig i modellen för Lärarlönelyftet, utan 
utifrån kommunens egen kontext ges möjlighet att i så fall utarbeta en egen 
modell, som förutom bidra till att premiera skickliga lärare, även kan ge effekt 
på skolresultat och vara eleverna till gagn. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2021-02-10. 

Förslag till beslut 

Michaela Fletcher (i'vf) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förvaltnings 
beslutsförslag innebärande att avslå motion nr 8/2020 för att avvakta 
slutrapporteringen av den statliga utvärderingen av Lärarlönelyftet 2021. 

Ann-Christine Furustrand (S) yrkar bifall till motionen. 

Propositionsordning 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers (M) 
yrkande eller enligt Ann-Christine Furnstrands (S) yrkande och finner att 
Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (l'vI) yrkande. 
Forts. 
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Forts. AU § 3:9 

Omröstning 
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Omröstning begärs och ska verkställas. Den som är för Michaela Fletchers Q'vI) 
yrkande röstar ja, den som är för Ann-Christine Furustrands (S) yrkande röstar 
neJ. 

Omröstningen utfaller enligt bilagd omröstningslista med 4 ja-röster, 2 nej
röster och 1 avstår. 

Expedieras 

Akt 

Utrtr·agsbestyrl<änrl� 



Dösteråker 
Omröstningslista 

Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) i Österåkers kommun 
(mandatperiod 20 19 - 2022), KSAU 2021-03-10, § 3:9

Parti Ledamöter Tjänstgörande Ersättare 

M Michaela Fletcher, ordförande X 

L Mathias Lindmv, 1:e vice ordf. X 

s Ann-Christine Furustrand, 2:e vice ordf. X 

M Johan Boström X 

M Hampe Klein X 

s Mats Larsson X 

RP Roger Johansson - Arne E. 

Ersättare 

C Anne-Li .Hilbert X 

KD .L\rne Ekstrand X 

MP l'vlichael Solander X 

Resultat 
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