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§ 196 Jämlik tillgång till behöriga lärare och förskollärare
för alla barn!, svar på motion (V)
Dnr KS 2020-896
Ärende
Vänsterpartiet föreslår i motionen att
- legitimerade lärare, förskollärare och lärare i fritidshem som väljer att byta
placering från en enhet med hög andel behöriga lärare eller förskollärare till en
enhet med väsentligt lägre ska erbjudas ett betydande lönepåslag.
- utbildningsförvaltningen får i uppdrag att styra rekryteringsprocessen på
enhetsnivå genom att pausa nyrekryteringen av lärare, förskollärare och lärare i
fritidshem till enheter i priviligierade områden med hög andel legitimerade
lärare eller förskollärare så länge andra enheter med brist har svårt att fylla sina
lediga platser.
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att motionens första
punkt avslås med hänvisning till att Utbildnings- och
arbetsmarknadsförvaltningen tidigare prövat att ge ekonomisk ersättning till
medarbetare som valt att flytta till eller stanna på en enhet med låg behörighet
och att arbetsgivaren då erfarit att åtgärden varit fungerande inledningsvis men
inte över tid då medarbetare som erbjudits sådana villkor inte stannat under en
längre tidsrymd.
Vidare pågår en mängd åtgärder för att höja andelen legitimerade och behöriga
lärare och förskollärare. Bland annat genom nya former för arbetets
organisering, förändrade yrkesroller där andra kompetenser tillförs i
verksamheten. Satsningar pågår också inom verksamhetsutveckling och
effektivisering via digitalisering. Där ingår fortsatt satsning på fort- och
vidareutbildning av befintliga medarbetare som syftar till att bidra till att det
finns tillgänglig kompetens inom de ämnen där det råder brist samt i syfte att
vara en attraktiv arbetsgivare med goda utvecklingsmöjligheter med ett särskilt
fokus på förskolan och fritidshemmen. Det pågår även fortsatt satsning på
pedagogisk utbildning för omskolning till lärare i samverkan med Linköpings
universitet. I syfte att stärka läraryrket och förbättra lärarnas arbetssituation
genom att lyfta av arbetsuppgifter till andra yrkeskategorier och på sikt ge ökad
kvalitet i undervisningstiden prövas även funktioner såsom heltidsmentorer.
Motionens andra punkt föreslås avslås med hänvisning till att det är ett brott
mot skollagen att styra rekryteringen genom att pausa nyrekrytering av lärare
och förskollärare till enheter i områden med hög andel legitimerade lärare eller
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förskolelärare till förmån för andra enheter med brist på lärare eller
förskollärare. Man har som lärare och förskolelärare möjlighet att byta
huvudman eller söka sig till en annan kommun. Det är dessutom inte möjligt att
anställa obehöriga lärare utan att försökt rekrytera behöriga lärare enligt
skollagen.
Barn- och ungdomsnämndens beslut 2021-05-20, § 77
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag tillstryks.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag tillstryks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Motionens första punkt avslås med hänvisning till pågående insatser för att
höja andelen legitimerade och behöriga lärare och förskollärare.
2. Motionen andra punkt avslås med hänvisning till att det är ett brott mot
skollagen att anställa obehöriga lärare utan att försökt rekrytera behöriga
lärare.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Barn- och ungdomsnämnden 2021-05-20, § 77 ojusterat
Tjänsteskrivelse – Jämliktillgång till behöriga lärare och förskolelärare för alla
barn, svar på motion (V), 2021-04-16
Motionen
Kommunstyrelsens beslut
1. Barn- och ungdomsnämndens förslag tillstryks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Motionens första punkt avslås med hänvisning till pågående insatser för att
höja andelen legitimerade och behöriga lärare och förskollärare.
2. Motionen andra punkt avslås med hänvisning till att det är ett brott mot
skollagen att anställa obehöriga lärare utan att försökt rekrytera behöriga
lärare.

Protokollsanteckningar
Elias Aguirre (S) lämnar för socialdemokraterna följande protokollsanteckning:
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Socialdemokraterna delar motionens andemening, att stärka skolan och
förskolan i utsatta stadsdelar och på landsbygden. Det är ett stort problem att
andelen behörig personal varierar så mycket från område till område. Att gå på
motionens förslag ser vi däremot som problematiskt. Att rikta betydande
lönepåslag till delar av personalgrupper riskerar ställa redan befintlig personal
mot nyanställda.
Motionen lyfter inte heller den avgörande betydelse som barnskötare,
elevassistenter och andra grupper gör inom skolan och förskolan. Bland dessa
finns många med lång erfarenhet som riskerar att glömmas bort när
lönesatsningar endast görs mot andra yrkesgrupper.
__________
Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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