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Permanenta lärarlönelyftet !

Lärarlönelyftet är en statlig satsning för att möjliggöra för skolhuvudmän att höja lönerna för särskilt

kvalificerade lärare. Bidraget infördes från läsåret 2016/2017. Det utformas vid sidan av det redan

etablerade bidraget för karriärtjänster. Staten avsatte tre miljarder årligen för satsningen, vilket

uppskattades räcka till en löneökning för ca 60 000 lärare. Varje huvudman har getts möjlighet att

bestämma hur stor löneökningen ska vara per individ, men genomsnittet per huvudman ska ligga

mellan 2500 och 3500kr/mån.

Österåkers kommuns Personalberedning fattade beslut 2016-06-17 att Iönetillägget utgår endast så

länge statsbidraget betalas ut ( Michaela Fletcher (M) och Matthias Lindow (L). Det innebär konkret

att om statsbidraget upphör, upphör även Iönetillägget. Det var inte ett enhälligt beslut i

Personalberedningen, undertecknad föreslog att Iärarlönesatsningen i Österåker skulle vara

permanent , men fick tyvärr inget gehör för det. Vi har även under årens lopp förslagit att

lärarlönelyftet skall permanentas utan resultat. Men nu, riskerar beslutet i Österåker att bli

verklighet, vilket kommer att inverka mycket negativt för lärarna, att vi nu gör ett nytt försök att riva

upp beslutet och få lärarlönelyftet permanent.

Andra kommuner har för länge sedan införlivat Iärarlönesatsningen som regeringen initierade genom

lärarlönelyftet. En av dessa kommuner är Botkyrka. Det gjorde Botkyrka för att de ville att de lärare

som får andelen med statlig Iärarlönelyft i Botkyrka inte ska gå runt och känna sig oroliga för sin lön.

Något som hyllats av Lärarnas Riksförbund.

Enligt Skolverket kommer nu det totala bidraget att sänkas framöver och överföras till statsbidraget

för likvärdig skola. Lärarlöne|yftet blev en god kickstart under många år för att kommunerna kunde

planera för att införliva lärarlöneökningama i sina budgetar. Det är mer än hög tid att nu också

Österåker gör detsamma!

Österåkers kommun behöver ta ett nytt ställningstagande och se till att det statliga lärarlönelyftet

permanentas, så att också lärarna i Österåkers ska slippa oroas för att få en kraftig Iönesänkning den

dag det statliga bidraget inte längre ges ut, vilket kommer att ske, så länge beslutet i

Personalberedningen ligger kvar.

Föreslår därför:

Att Beslut fattas om att permanenta Iärarlönesatsningen

Att Eventuella behov av justeringar inom lönesatsningen görs i samförstånd med samtliga

berörda fackliga organisationer.

oci dem te kø-ø-M?
_

/- áá.5/7475'4LIM/ -

Ann- hristine rust CLA/'Ingela Westerlund


