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Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 36
Svar på motion (MP) om bättre villkor för lärare (KS 2019.401)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.

Ärendebeskrivning
Miljöpartiet har väckt en motion om bättre villkor för lärare, då man anser att kommunens 
skolor indirekt har belagts med besparingskrav under 2020. Detta då kostnaderna för höjda 
lärarlöner och lokalhyror ökade mer än vad höjningen av skolpeng bidrog med.
Motionärerna föreslår att Vallentuna kommun arbetar fram en partiöverskridande
och långsiktig strategi för att ge skolorna i kommunen det stöd och de ekonomiska 
förutsättningar som de behöver för att kunna nå målet om en topp-30 placering i landet, 
oavsett resultaten i framtida val.
Motionen har skickats på remiss till Utbildningsnämnden och Barn- och ungdomsnämnden. 
Nämnderna beskriver pågående utvecklingsarbete såväl som sina åtgärder för att säkerställa 
bästa resursanvändning. Av nämndernas svar framgår att förvaltningen exempelvis har 
minskat administrativa kostnader, för att så mycket resurser som möjligt ska kunna riktas 
direkt till den pedagogiska och elevnära verksamheten. Angående lärarbristen konstateras att 
det inte bara är en resurs- och utbildningsfråga som går att lösa genom att tillföra mer pengar, 
utan den kräver även ett brett spektrum av insatser kopplade till arbetsmiljö och attraktivitet. 
Förvaltningen arbetar aktivt med villkoren för lärare och förutsättningarna för att kunna nå 
bästa möjliga resultat.
Utbildning för barn och unga är en prioriterad fråga för Vallentuna och kommunplanen 2021-
2023 innehåller stora satsningar i form av höjd skolpeng. I vilken utsträckning en 
partiöverskridande strategi bedöms behövas och är möjligt är en politisk fråga.

Yrkanden
Ordförande, Ray Idermark (M), yrkar att kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.
 
Beslutsgång
Ordförande, Ray Idermark (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition yrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 §25 KS Svar på motion (MP) om bättre villkor för lärare
 §19  Svar på motion (MP) om bättre villkor för lärare
 Svar på motion (MP) om bättre villkor för lärare
 Motion (MP) om bättre villkor för våra lärare
 Barn- och ungdomsnämndens yttrande, motion (MP) om bättre villkor för lärare
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 Utbildningsnämndens yttrande, Motion (MP) om bättre villkor för lärare



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen 2021-02-08

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 25
Svar på motion (MP) om bättre villkor för lärare (KS 2019.401)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige avslår motionen.
 
Reservationer
Nicklas Steorn (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Ärendebeskrivning
Miljöpartiet har väckt en motion om bättre villkor för lärare, då man anser att kommunens 
skolor indirekt har belagts med besparingskrav under 2020. Detta då kostnaderna för höjda 
lärarlöner och lokalhyror ökade mer än vad höjningen av skolpeng bidrog med.
Motionärerna föreslår att Vallentuna kommun arbetar fram en partiöverskridande
och långsiktig strategi för att ge skolorna i kommunen det stöd och de ekonomiska 
förutsättningar som de behöver för att kunna nå målet om en topp-30 placering i landet, 
oavsett resultaten i framtida val.
Motionen har skickats på remiss till Utbildningsnämnden och Barn- och ungdomsnämnden. 
Nämnderna beskriver pågående utvecklingsarbete såväl som sina åtgärder för att säkerställa 
bästa resursanvändning. Av nämndernas svar framgår att förvaltningen exempelvis har 
minskat administrativa kostnader, för att så mycket resurser som möjligt ska kunna riktas 
direkt till den pedagogiska och elevnära verksamheten. Angående lärarbristen konstateras att 
det inte bara är en resurs- och utbildningsfråga som går att lösa genom att tillföra mer pengar, 
utan den kräver även ett brett spektrum av insatser kopplade till arbetsmiljö och attraktivitet. 
Förvaltningen arbetar aktivt med villkoren för lärare och förutsättningarna för att kunna nå 
bästa möjliga resultat.
Utbildning för barn och unga är en prioriterad fråga för Vallentuna och kommunplanen 2021-
2023 innehåller stora satsningar i form av höjd skolpeng. I vilken utsträckning en 
partiöverskridande strategi bedöms behövas och är möjligt är en politisk fråga.

Yrkanden

Nicklas Steorn (MP), yrkar att kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige bifaller motionen.

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar att kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige avslår 
motionen.
 
Beslutsgång

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt det.
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Kommunstyrelsen 2021-02-08

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer proposition på Nicklas Steorn (MP) bifallsyrkande 
och finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå detsamma.

Beslutsunderlag
 §19  Svar på motion (MP) om bättre villkor för lärare
 Svar på motion (MP) om bättre villkor för lärare
 Motion (MP) om bättre villkor för våra lärare
 Barn- och ungdomsnämndens yttrande, motion (MP) om bättre villkor för lärare
 Utbildningsnämndens yttrande, Motion (MP) om bättre villkor för lärare
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§ 19
Svar på motion (MP) om bättre villkor för lärare (KS 2019.401)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
 
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige avslår motionen.

Ärendebeskrivning
Miljöpartiet har väckt en motion om bättre villkor för lärare, då man anser att kommunens 
skolor indirekt har belagts med besparingskrav under 2020. Detta då kostnaderna för höjda 
lärarlöner och lokalhyror ökade mer än vad höjningen av skolpeng bidrog med.
Motionärerna föreslår att Vallentuna kommun arbetar fram en partiöverskridande
och långsiktig strategi för att ge skolorna i kommunen det stöd och de ekonomiska 
förutsättningar som de behöver för att kunna nå målet om en topp-30 placering i landet, 
oavsett resultaten i framtida val.
Motionen har skickats på remiss till Utbildningsnämnden och Barn- och ungdomsnämnden. 
Nämnderna beskriver pågående utvecklingsarbete såväl som sina åtgärder för att säkerställa 
bästa resursanvändning. Av nämndernas svar framgår att förvaltningen exempelvis har 
minskat administrativa kostnader, för att så mycket resurser som möjligt ska kunna riktas 
direkt till den pedagogiska och elevnära verksamheten. Angående lärarbristen konstateras att 
det inte bara är en resurs- och utbildningsfråga som går att lösa genom att tillföra mer pengar, 
utan den kräver även ett brett spektrum av insatser kopplade till arbetsmiljö och attraktivitet. 
Förvaltningen arbetar aktivt med villkoren för lärare och förutsättningarna för att kunna nå 
bästa möjliga resultat.
Utbildning för barn och unga är en prioriterad fråga för Vallentuna och kommunplanen 2021-
2023 innehåller stora satsningar i form av höjd skolpeng. I vilken utsträckning en 
partiöverskridande strategi bedöms behövas och är möjligt är en politisk fråga.

Yrkanden

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), finner att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Svar på motion (MP) om bättre villkor för lärare
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 Motion (MP) om bättre villkor för våra lärare
 Barn- och ungdomsnämndens yttrande, motion (MP) om bättre villkor för lärare
 Utbildningsnämndens yttrande, Motion (MP) om bättre villkor för lärare
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Tjänsteskrivelse

Svar på motion (MP) om bättre villkor 
för lärare

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige avslår motionen.

Sammanfattning av ärendet
Miljöpartiet har väckt en motion om bättre villkor för lärare, då man anser att 
kommunens skolor indirekt har belagts med besparingskrav under 2020. Detta då 
kostnaderna för höjda lärarlöner och lokalhyror ökade mer än vad höjningen av 
skolpeng bidrog med.
Motionärerna föreslår att Vallentuna kommun arbetar fram en partiöverskridande
och långsiktig strategi för att ge skolorna i kommunen det stöd och de ekonomiska 
förutsättningar som de behöver för att kunna nå målet om en topp-30 placering i 
landet, oavsett resultaten i framtida val.
Motionen har skickats på remiss till Utbildningsnämnden och Barn- och 
ungdomsnämnden. Nämnderna beskriver pågående utvecklingsarbete såväl som sina 
åtgärder för att säkerställa bästa resursanvändning. Av nämndernas svar framgår att 
förvaltningen exempelvis har minskat administrativa kostnader, för att så mycket 
resurser som möjligt ska kunna riktas direkt till den pedagogiska och elevnära 
verksamheten. Angående lärarbristen konstateras att det inte bara är en resurs- och 
utbildningsfråga som går att lösa genom att tillföra mer pengar, utan den kräver även 
ett brett spektrum av insatser kopplade till arbetsmiljö och attraktivitet. 
Förvaltningen arbetar aktivt med villkoren för lärare och förutsättningarna för att 
kunna nå bästa möjliga resultat.
Utbildning för barn och unga är en prioriterad fråga för Vallentuna och 
kommunplanen 2021-2023 innehåller stora satsningar i form av höjd skolpeng. I 
vilken utsträckning en partiöverskridande strategi bedöms behövas och är möjligt är 
en politisk fråga.

Konsekvenser för barn
Enligt artikel 28 i barnkonventionen ska barn ha rätt till utbildning. Barnets rätt till 
utbildning finns reglerat i bestämmelser i Regeringsformen och skollagen. Vad gäller 
barnets bästa görs avvägningar inom nämndernas verksamhetsområde vad som ger 
bäst effekt inom givna ekonomiska ramar. Nämnderna redogör exempelvis i sina 
yttranden för det åtgärder som vidtagits för att möjliggöra högre ersättning till för- 
och grundskolor. 
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Barn i allmänhet är berörda av förutsättningarna för utbildning av barn och unga. I 
vilken utsträckning det är möjligt att ta fram en strategi om den lokala skolpolitiken, 
utan att något av partierna behöver ge avkall på vad dessa bedömer ligger i barnets 
bästa, är svårt att bedöma. 

Att inhämta synpunkter gällande barn/ungdomsperspektivet inte vara relevant i 
samband med motionshanteringen. 

Victor Kilén Emelie Hallin
Kommundirektör Stabschef

Expedieras till:
Akten

Barn- och ungdomsnämnden

Utbildningsnämnden
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Motion om bättre villkor för våra lärare

Alliansen har höjt skolpengen inför 2020 med cirka 7,5 o/o. Samtidig har kostnaderna för höjda
lärarlöner och lokalhyror ökat mer än höjningen av skolpengen bidrar med. Lönerna, som utgör
70-B0o/o av skolornas kostnade4 beräknas öka med 2o/o.Till detta ska läggas löneglidningen

[som motsvarade ytterligare 2o/o pâ totalen under förra året). Internhyrorna för skolorna har
höjts med L,ío/o.Detta innebär i praktiken att våra skolor har belagts med ett stort
besparingskrav.lgen. Och i smyg.

Enligt flera rektorer vi pratat med kommer de behöva göra besparingar som kommer att leda till
högre arbetsbelastning för lärarna och mindre resurser till eleverna. Flera skolor saknar

behöriga specialpedagoger och resurspersonal, vilket leder till att de elever som har speciella

behov inte får de stöd de behöver. Det är kö till våra mindre undervisningsenheter för elever
med särskilda behov.

Ovanstående rimmar illa med Vallentuna kommuns ambition om att bli en av Sveriges 30 bästa

skolkommuner, Lärarförbundets rankning av bästa skolkommuner fcirstärker detta ytterligare.
Efter att ha haft en stabil placering kring plats 150 i flera år placerar sig Vallentuna20Lg pä

plats 179.

I en skola med otillräckliga resurser kommer fler barn att misslyckas.

Miliöpartiet i Vallentuna föreslår därför:

-Att Vallentuna kommun arbetar fram en partiöverskridande och långsilrtig strategi för att ge

skolorna i kommunen det stöd och de ekonomiska förutsättningar som de behöver för att kunna
nå målet om en topp-30 placering i landet, oavsett resultaten i framtida val.

För Miljöpartiet de Gröna Vallentuna

berg B

I
t
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§ 65
Remissvar, motion om bättre villkor för lärare (BUN 2020.011)

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden antar föreslaget remissvar.
 
Reservationer
Jenny Thörnberg (MP) reserverar sig mot beslutet.

Ärendebeskrivning
I Miljöpartiets motion om bättre villkor för våra lärare, inlämnad den 11 december 2019, 
pekas det på att kommunens skolor indirekt har belagts med besparingskrav då kostnaderna 
för höjda lärarlöner och lokalhyror ökar mer än vad höjningen av skolpeng kan bidra med.

Miljöpartiet föreslår i motionen att Vallentuna kommun arbetar fram en partiöverskridande 
och långsiktig strategi för att ge skolorna i kommunen det stöd och de ekonomiska 
förutsättningar som de behöver för att kunna nå målet om en topp-30 placering i landet, 
oavsett resultaten i framtida val.

Barn- och ungdomsförvaltningen har tagit fram ett förslag till remissvar som presenteras i en 
bilaga. Vad gäller motionens att-sats ser barn- och ungdomsförvaltningen i grunden positivt 
på samarbete och dialog. Barn- och ungdomsförvaltningen överlämnar dock inget förslag till 
beslut rörande att-satsen eftersom att barn- och ungdomsförvaltningen inte bör ha synpunkter 
på hur de politiska partierna samarbetar.

Yrkanden
Johan Skog (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
 
Jenny Thörnberg (MP) yrkar att barn- och ungdomsnämnden föreslår att kommunfullmäktige 
bifaller motionen.
 
Beslutsgång
Ordförande, Johan Skog (M), föreslår att han ställer sitt eget yrkande mot Jenny Thörnbergs 
(MP) yrkande. Barn- och ungdomsnämnden godkänner beslutsgången.
 
Ordförande, Johan Skog (M), ställer sitt eget yrkande mot Jenny Thörnbergs (MP) yrkande. 
Ordförande finner att barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt hans eget yrkande.

Beslutsunderlag
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 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Tjänsteskrivelse, 2020-08-19, Remissvar, motion om bättre villkor för lärare
 Remissvar, motion om bättre villkor för lärare
 Remiss, Motion (MP) om bättre villkor för lärare
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Tjänsteskrivelse

Remissvar, motion om bättre villkor för 
lärare

Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden antar föreslaget remissvar.

Ärendet i korthet
I Miljöpartiets motion om bättre villkor för våra lärare, inlämnad den 11 december 
2019, pekas det på att kommunens skolor indirekt har belagts med besparingskrav då 
kostnaderna för höjda lärarlöner och lokalhyror ökar mer än vad höjningen av 
skolpeng kan bidra med.

Miljöpartiet föreslår i motionen att Vallentuna kommun arbetar fram en 
partiöverskridande och långsiktig strategi för att ge skolorna i kommunen det stöd 
och de ekonomiska förutsättningar som de behöver för att kunna nå målet om en 
topp-30 placering i landet, oavsett resultaten i framtida val.

Barn- och ungdomsförvaltningen har tagit fram ett förslag till remissvar som 
presenteras i en bilaga. Vad gäller motionens att-sats ser barn- och 
ungdomsförvaltningen i grunden positivt på samarbete och dialog. Barn- och 
ungdomsförvaltningen överlämnar dock inget förslag till beslut rörande att-satsen 
eftersom att barn- och ungdomsförvaltningen inte bör ha synpunkter på hur de 
politiska partierna samarbetar.

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse, 2020-08-19, Remissvar, motion om bättre villkor för lärare
2. Remissvar, motion om bättre villkor för lärare
3. Remiss, motion om bättre villkor för lärare

Susanna Falk Linda Hallén
Utbildningschef Avd.chef Verksamhetsutveckling

______________________

Ska expedieras till
Akten, kommunstyrelsen
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Remissvar, motion om bättre villkor för 
lärare
Ekonomiska åtgärder för bästa resursanvändning

Kostnaden för skolorna har ökat mer än konsumentprisindex de senaste åren, detta 
beror till stor del på höga personalkostnader, som är kopplat till den omfattande 
lärarbristen som hela Sverige påverkas av. Hyrorna i Vallentuna har ökat med något 
varierande procentsatser under åren, men i genomsnitt cirka 1,5 procent varje år. 
Detta har dock kompenserats av höjd skolpeng, då Vallentunas modell för skolpeng 
bygger på att om hyrorna höjs mer än uppräkningen så kompenseras pengen med 
motsvarande belopp, för såväl fristående som kommunala huvudmän.

Löneökningarna som till viss del medför högre utgifter än vad höjningen av skolpeng 
täcker kan ses ge ett besparingskrav men skolans ekonomi är mer komplex än så och 
behöver ses utifrån ett helhetsperspektiv. Exempelvis kan ett ökat antal elever i en 
skola (mer i skolpeng) i vissa fall innebära att eleverna ryms i befintliga klasser och 
ingen nyanställning av lärare behöver göras, således bidrar det till en ökning av 
intäkter som kan användas till skolans övriga behov. Vidare har skolorna och 
förvaltningen de senaste åren tillsammans arbetat med att se över och minska på 
utgifter som inte är kopplade till den nära pedagogiska verksamheten, för att på så 
sätt kunna bibehålla lärartäthet och behörig personal. Nedan listas en mängd åtgärder 
som genomförs för att minska kostnader på ramen vilken i sin tur möjliggör en högre 
ersättning till för- och grundskolorna. 

Minskning av central administration 
Förvaltningen har minskat de externa lokalkostnaderna med flera miljoner kronor, en 
kostnadsminskning som går rakt tillbaka till skolorna. Det har även påbörjats ett 
pilotprojekt inom städtjänster för att se om kostnaderna kan sänkas ytterligare, 
utfallet är inte ännu känt men omvärldsbevakning tyder på en markant 
kostnadssänkning. 

Förändring av riktlinjer
Flera förändringar av riktlinjer har också genomförts för att på så sätt kunna undvika 
besparingar i den pedagogiska verksamheten, effekten av detta gör att den tilldelade 
så kallade ramen inte behöver betala ut lika mycket ersättningar som ligger utanför 
den pedagogiska verksamheten. 

Förändring kring ramtider för fritids och förskola; de nya riktlinjerna innebär att 
förskolor och fritidshem har fått en likartad ramtid som möjliggör enklare 
schemaläggning, tydligare öppettider samt en högre bemanning. Ramtiderna är nu 
anpassade till att motsvara såväl lagkrav som kringliggande kommuners ramtider. 

Förändring kring barnomsorg på obekväm arbetstid; antalet timmar som 
vårdnadshavare har möjlighet att ansöka om har reglerats.

Skolskjuts; från läsåret 2020/2021 beviljas inte längre busskort utanför kommunen, 
däremot möjliggörs valfrihet inom såväl kommunala som fristående verksamheter 
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inom kommunen. Vallentuna kommun har fortfarande mer generös mer skolskjuts än 
vad lagen kräver.

Ytterligare arbeten har satts igång gällande åtgärder inom barn- och 
ungdomsförvaltningens övriga verksamheter, för att så mycket resurser som möjligt 
ska kunna riktas direkt till den pedagogiska verksamheten.

Attraktiv arbetsgivare, arbetsmiljö och 
rekryteringsutmaningar

Framöver väntas elevantalet att öka samtidigt som stora lärargrupper uppnår 
pensionsålder. Förutom den demografiska utvecklingen påverkas läget också av 
förändringar i omvärlden som till exempel att arbetsmarknaden blir mer rörlig, att 
allt fler flyttar till större tätorter, studenter blir klara med sin utbildning allt senare i 
livet och att medarbetare är mer benägna att byta både arbetsgivare och yrke än 
tidigare. Behovet påverkas även av högre ambitioner i form av politiska beslut och 
reformer. Som exempel kan nämnas införandet av lärarlegitimation, krav på ökad 
personaltäthet och utökning av skolans timplan. Sammantaget innebär detta att 
skolan står inför en påtaglig rekryteringsutmaning de närmaste åren. SKR visar i sin 
rapport “Skolans rekryteringsutmaning” från 2018 att det handlar om så stora behov 
att det inte räcker att enbart utbilda fler lärare – vi måste även utveckla organisation 
och arbetssätt i skolan. 1

För att på bästa sätt kunna möta den lärarbrist som råder, såväl lokalt som nationellt, 
krävs det ett brett arbete, med målet att både kunna öka antalet lärare och behålla 
befintliga lärare samt att utveckla organisationen och prova nya arbetssätt. 
Vallentuna kommun behöver fortsätta arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare. I 
Lärarförbundets rankning ligger Vallentuna högt vad gäller löner.2  I Vallentuna finns 
nu en samsyn mellan parterna kring att arbeta vidare med frågor som är kopplade till 
arbetsmiljö och andra villkor för lärarna. Som exempel kan nämnas ett pågående 
partsgemensamt arbete med att se över lärarrollen både utifrån 
arbetsmiljöperspektivet och utifrån den rådande lärarbristen. Arbetsgruppen har 
hittills bestått av fackliga parter, skolledare och lärare från olika kommunala 
grundskolor samt gymnasiet. Fokus har varit på att minska arbetsuppgifter som inte 
hör till kärnuppdraget. En stor utmaning i lärarrollen som lyftes fram var kraven på 
dokumentation. Arbetsgruppen tog fram ett förslag som innebar nya, förenklade 
rutiner för dokumentation, vilket alla rektorer sedan kunde enas om och 
implementera i alla kommunala skolor. På så sätt skapades också ett likvärdigt 
arbetssätt i de olika skolorna.

Med samma mål som det partsgemensamma arbetet pågår också pilotprojekt på olika 
skolor, till exempel ett försök med ett så kallat två-lärarsystem samt ett försök med 
heltidsmentorer. Arbetet med fokus på arbetsmiljö och kärnuppdraget för lärarna 
kommer att fortsätta även kommande läsår. 

1 Sveriges kommuner och regioner (SKR) 2018: Fokus på: Skolans rekryteringsutmaningar, 
lokala strategier och exempel

2 Lärarförbundets rankning; Bästa skolkommun: https://www.lararforbundet.se/basta-
skolkommun/2019/vallentuna

https://www.lararforbundet.se/basta-skolkommun/2019/vallentuna
https://www.lararforbundet.se/basta-skolkommun/2019/vallentuna
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Barn- och ungdomsförvaltningen har en kompetensutvecklingsplan som innefattar en 
rad olika satsningar som syftar till att öka och stärka kompetensen hos olika 
yrkeskategorier inom skolan, till exempel hos fritidspersonalen men även hos 
skolledare. Detta förväntas leda till en kvalitetshöjning i verksamheten, men också att 
Vallentuna kommun förblir en attraktiv arbetsgivare samt att andra personalgrupper 
runt lärarna också till viss del kan avlasta lärarna genom ökad kompetens. 

För att behålla personal och lärare i synnerhet finns flera olika karriärvägar; från 
förstelärartjänster med olika uppdrag, till andra läraruppdrag med ett samordnande 
ansvar samt förstås olika typer av skolledaruppdrag men även möjligheten att bredda 
sig genom att till exempel byta skola. Att de olika karriärvägarna används märks då en 
stor del av rekryteringen till lärartjänster och skolledaruppdrag sker genom intern 
rekrytering.

Sammanfattning

 Genom aktivt arbete har förvaltningen minskat kostnader som inte är direkt 
kopplade till det elevnära pedagogiska arbetet för att så mycket resurser som 
möjligt ska kunna riktas direkt till den pedagogiska verksamheten.

 Lärarbristen är inte bara en resurs- och utbildningsfråga som går att lösa 
genom att tillföra mer pengar utan den kräver även ett brett spektrum av 
insatser kopplade till arbetsmiljö och attraktivitet.
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Motion om bättre villkor för våra lärare

Alliansen har höjt skolpengen inför 2020 med cirka 7,5 o/o. Samtidig har kostnaderna för höjda
lärarlöner och lokalhyror ökat mer än höjningen av skolpengen bidrar med. Lönerna, som utgör
70-B0o/o av skolornas kostnade4 beräknas öka med 2o/o.Till detta ska läggas löneglidningen

[som motsvarade ytterligare 2o/o pâ totalen under förra året). Internhyrorna för skolorna har
höjts med L,ío/o.Detta innebär i praktiken att våra skolor har belagts med ett stort
besparingskrav.lgen. Och i smyg.

Enligt flera rektorer vi pratat med kommer de behöva göra besparingar som kommer att leda till
högre arbetsbelastning för lärarna och mindre resurser till eleverna. Flera skolor saknar

behöriga specialpedagoger och resurspersonal, vilket leder till att de elever som har speciella

behov inte får de stöd de behöver. Det är kö till våra mindre undervisningsenheter för elever
med särskilda behov.

Ovanstående rimmar illa med Vallentuna kommuns ambition om att bli en av Sveriges 30 bästa

skolkommuner, Lärarförbundets rankning av bästa skolkommuner fcirstärker detta ytterligare.
Efter att ha haft en stabil placering kring plats 150 i flera år placerar sig Vallentuna20Lg pä

plats 179.

I en skola med otillräckliga resurser kommer fler barn att misslyckas.

Miliöpartiet i Vallentuna föreslår därför:

-Att Vallentuna kommun arbetar fram en partiöverskridande och långsilrtig strategi för att ge

skolorna i kommunen det stöd och de ekonomiska förutsättningar som de behöver för att kunna
nå målet om en topp-30 placering i landet, oavsett resultaten i framtida val.

För Miljöpartiet de Gröna Vallentuna

berg B

I
t



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Utbildningsnämnden 2020-09-10

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 43
Remissvar, motion om bättre villkor för lärare (UN 2020.002)

Beslut
Utbildningsnämnden antar föreslaget remissvar.

Ärendebeskrivning
I Miljöpartiets motion om bättre villkor för våra lärare, inlämnad den 11 december 2019, 
pekas det på att kommunens skolor indirekt har belagts med besparingskrav då kostnaderna 
för höjda lärarlöner och lokalhyror ökar mer än vad höjningen av skolpeng kan bidra med.

Miljöpartiet föreslår i motionen att Vallentuna kommun arbetar fram en partiöverskridande 
och långsiktig strategi för att ge skolorna i kommunen det stöd och de ekonomiska 
förutsättningar som de behöver för att kunna nå målet om en topp-30 placering i landet, 
oavsett resultaten i framtida val.

Barn- och ungdomsförvaltningen har tagit fram ett förslag till remissvar som presenteras i en 
bilaga. Vad gäller motionens att-sats ser barn- och ungdomsförvaltningen i grunden positivt 
på samarbete och dialog. Barn- och ungdomsförvaltningen överlämnar dock inget förslag till 
beslut rörande att-satsen eftersom att barn- och ungdomsförvaltningen inte bör ha synpunkter 
på hur de politiska partierna samarbetar.

Yrkanden
Ylva Mozis (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Ylva Mozis (L), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att utbildningsnämnden beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 §32 UN AU Remissvar, motion om bättre villkor för lärare
 Tjänsteskrivelse, 2020-08-19, Remissvar, motion om bättre villkor för lärare
 Remissvar, motion om bättre villkor för lärare
 Remiss, Motion (MP) om bättre villkor för lärare
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Tjänsteskrivelse

Remissvar, motion om bättre villkor för 
lärare

Förslag till beslut
Utbildningsnämnden antar föreslaget remissvar.

Ärendet i korthet
I Miljöpartiets motion om bättre villkor för våra lärare, inlämnad den 11 december 
2019, pekas det på att kommunens skolor indirekt har belagts med besparingskrav då 
kostnaderna för höjda lärarlöner och lokalhyror ökar mer än vad höjningen av 
skolpeng kan bidra med.

Miljöpartiet föreslår i motionen att Vallentuna kommun arbetar fram en 
partiöverskridande och långsiktig strategi för att ge skolorna i kommunen det stöd 
och de ekonomiska förutsättningar som de behöver för att kunna nå målet om en 
topp-30 placering i landet, oavsett resultaten i framtida val.

Barn- och ungdomsförvaltningen har tagit fram ett förslag till remissvar som 
presenteras i en bilaga. Vad gäller motionens att-sats ser barn- och 
ungdomsförvaltningen i grunden positivt på samarbete och dialog. Barn- och 
ungdomsförvaltningen överlämnar dock inget förslag till beslut rörande att-satsen 
eftersom att barn- och ungdomsförvaltningen inte bör ha synpunkter på hur de 
politiska partierna samarbetar.

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse, 2020-08-19, Remissvar, motion om bättre villkor för lärare
2. Remissvar, motion om bättre villkor för lärare
3. Remiss, motion om bättre villkor för lärare

Susanna Falk Linda Hallén
Utbildningschef Avd.chef Verksamhetsutveckling

______________________

Ska expedieras till
Akten, kommunstyrelsen
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Remissvar, motion om bättre villkor för 
lärare
Ekonomiska åtgärder för bästa resursanvändning

Kostnaden för skolorna har ökat mer än konsumentprisindex de senaste åren, detta 
beror till stor del på höga personalkostnader, som är kopplat till den omfattande 
lärarbristen som hela Sverige påverkas av. Hyrorna i Vallentuna har ökat med något 
varierande procentsatser under åren, men i genomsnitt cirka 1,5 procent varje år. 
Detta har dock kompenserats av höjd skolpeng, då Vallentunas modell för skolpeng 
bygger på att om hyrorna höjs mer än uppräkningen så kompenseras pengen med 
motsvarande belopp, för såväl fristående som kommunala huvudmän.

Löneökningarna som till viss del medför högre utgifter än vad höjningen av skolpeng 
täcker kan ses ge ett besparingskrav men skolans ekonomi är mer komplex än så och 
behöver ses utifrån ett helhetsperspektiv. Exempelvis kan ett ökat antal elever i en 
skola (mer i skolpeng) i vissa fall innebära att eleverna ryms i befintliga klasser och 
ingen nyanställning av lärare behöver göras, således bidrar det till en ökning av 
intäkter som kan användas till skolans övriga behov. Vidare har skolorna och 
förvaltningen de senaste åren tillsammans arbetat med att se över och minska på 
utgifter som inte är kopplade till den nära pedagogiska verksamheten, för att på så 
sätt kunna bibehålla lärartäthet och behörig personal. Nedan listas en mängd åtgärder 
som genomförs för att minska kostnader på ramen vilken i sin tur möjliggör en högre 
ersättning till för- och grundskolorna. 

Minskning av central administration 
Förvaltningen har minskat de externa lokalkostnaderna med flera miljoner kronor, en 
kostnadsminskning som går rakt tillbaka till skolorna. Det har även påbörjats ett 
pilotprojekt inom städtjänster för att se om kostnaderna kan sänkas ytterligare, 
utfallet är inte ännu känt men omvärldsbevakning tyder på en markant 
kostnadssänkning. 

Förändring av riktlinjer
Flera förändringar av riktlinjer har också genomförts för att på så sätt kunna undvika 
besparingar i den pedagogiska verksamheten, effekten av detta gör att den tilldelade 
så kallade ramen inte behöver betala ut lika mycket ersättningar som ligger utanför 
den pedagogiska verksamheten. 

Förändring kring ramtider för fritids och förskola; de nya riktlinjerna innebär att 
förskolor och fritidshem har fått en likartad ramtid som möjliggör enklare 
schemaläggning, tydligare öppettider samt en högre bemanning. Ramtiderna är nu 
anpassade till att motsvara såväl lagkrav som kringliggande kommuners ramtider. 

Förändring kring barnomsorg på obekväm arbetstid; antalet timmar som 
vårdnadshavare har möjlighet att ansöka om har reglerats.

Skolskjuts; från läsåret 2020/2021 beviljas inte längre busskort utanför kommunen, 
däremot möjliggörs valfrihet inom såväl kommunala som fristående verksamheter 
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inom kommunen. Vallentuna kommun har fortfarande mer generös mer skolskjuts än 
vad lagen kräver.

Ytterligare arbeten har satts igång gällande åtgärder inom barn- och 
ungdomsförvaltningens övriga verksamheter, för att så mycket resurser som möjligt 
ska kunna riktas direkt till den pedagogiska verksamheten.

Attraktiv arbetsgivare, arbetsmiljö och 
rekryteringsutmaningar

Framöver väntas elevantalet att öka samtidigt som stora lärargrupper uppnår 
pensionsålder. Förutom den demografiska utvecklingen påverkas läget också av 
förändringar i omvärlden som till exempel att arbetsmarknaden blir mer rörlig, att 
allt fler flyttar till större tätorter, studenter blir klara med sin utbildning allt senare i 
livet och att medarbetare är mer benägna att byta både arbetsgivare och yrke än 
tidigare. Behovet påverkas även av högre ambitioner i form av politiska beslut och 
reformer. Som exempel kan nämnas införandet av lärarlegitimation, krav på ökad 
personaltäthet och utökning av skolans timplan. Sammantaget innebär detta att 
skolan står inför en påtaglig rekryteringsutmaning de närmaste åren. SKR visar i sin 
rapport “Skolans rekryteringsutmaning” från 2018 att det handlar om så stora behov 
att det inte räcker att enbart utbilda fler lärare – vi måste även utveckla organisation 
och arbetssätt i skolan. 1

För att på bästa sätt kunna möta den lärarbrist som råder, såväl lokalt som nationellt, 
krävs det ett brett arbete, med målet att både kunna öka antalet lärare och behålla 
befintliga lärare samt att utveckla organisationen och prova nya arbetssätt. 
Vallentuna kommun behöver fortsätta arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare. I 
Lärarförbundets rankning ligger Vallentuna högt vad gäller löner.2  I Vallentuna finns 
nu en samsyn mellan parterna kring att arbeta vidare med frågor som är kopplade till 
arbetsmiljö och andra villkor för lärarna. Som exempel kan nämnas ett pågående 
partsgemensamt arbete med att se över lärarrollen både utifrån 
arbetsmiljöperspektivet och utifrån den rådande lärarbristen. Arbetsgruppen har 
hittills bestått av fackliga parter, skolledare och lärare från olika kommunala 
grundskolor samt gymnasiet. Fokus har varit på att minska arbetsuppgifter som inte 
hör till kärnuppdraget. En stor utmaning i lärarrollen som lyftes fram var kraven på 
dokumentation. Arbetsgruppen tog fram ett förslag som innebar nya, förenklade 
rutiner för dokumentation, vilket alla rektorer sedan kunde enas om och 
implementera i alla kommunala skolor. På så sätt skapades också ett likvärdigt 
arbetssätt i de olika skolorna.

Med samma mål som det partsgemensamma arbetet pågår också pilotprojekt på olika 
skolor, till exempel ett försök med ett så kallat två-lärarsystem samt ett försök med 
heltidsmentorer. Arbetet med fokus på arbetsmiljö och kärnuppdraget för lärarna 
kommer att fortsätta även kommande läsår. 

1 Sveriges kommuner och regioner (SKR) 2018: Fokus på: Skolans rekryteringsutmaningar, 
lokala strategier och exempel

2 Lärarförbundets rankning; Bästa skolkommun: https://www.lararforbundet.se/basta-
skolkommun/2019/vallentuna

https://www.lararforbundet.se/basta-skolkommun/2019/vallentuna
https://www.lararforbundet.se/basta-skolkommun/2019/vallentuna
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Barn- och ungdomsförvaltningen har en kompetensutvecklingsplan som innefattar en 
rad olika satsningar som syftar till att öka och stärka kompetensen hos olika 
yrkeskategorier inom skolan, till exempel hos fritidspersonalen men även hos 
skolledare. Detta förväntas leda till en kvalitetshöjning i verksamheten, men också att 
Vallentuna kommun förblir en attraktiv arbetsgivare samt att andra personalgrupper 
runt lärarna också till viss del kan avlasta lärarna genom ökad kompetens. 

För att behålla personal och lärare i synnerhet finns flera olika karriärvägar; från 
förstelärartjänster med olika uppdrag, till andra läraruppdrag med ett samordnande 
ansvar samt förstås olika typer av skolledaruppdrag men även möjligheten att bredda 
sig genom att till exempel byta skola. Att de olika karriärvägarna används märks då en 
stor del av rekryteringen till lärartjänster och skolledaruppdrag sker genom intern 
rekrytering.

Sammanfattning

 Genom aktivt arbete har förvaltningen minskat kostnader som inte är direkt 
kopplade till det elevnära pedagogiska arbetet för att så mycket resurser som 
möjligt ska kunna riktas direkt till den pedagogiska verksamheten.

 Lärarbristen är inte bara en resurs- och utbildningsfråga som går att lösa 
genom att tillföra mer pengar utan den kräver även ett brett spektrum av 
insatser kopplade till arbetsmiljö och attraktivitet.
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Motion om bättre villkor för våra lärare

Alliansen har höjt skolpengen inför 2020 med cirka 7,5 o/o. Samtidig har kostnaderna för höjda
lärarlöner och lokalhyror ökat mer än höjningen av skolpengen bidrar med. Lönerna, som utgör
70-B0o/o av skolornas kostnade4 beräknas öka med 2o/o.Till detta ska läggas löneglidningen

[som motsvarade ytterligare 2o/o pâ totalen under förra året). Internhyrorna för skolorna har
höjts med L,ío/o.Detta innebär i praktiken att våra skolor har belagts med ett stort
besparingskrav.lgen. Och i smyg.

Enligt flera rektorer vi pratat med kommer de behöva göra besparingar som kommer att leda till
högre arbetsbelastning för lärarna och mindre resurser till eleverna. Flera skolor saknar

behöriga specialpedagoger och resurspersonal, vilket leder till att de elever som har speciella

behov inte får de stöd de behöver. Det är kö till våra mindre undervisningsenheter för elever
med särskilda behov.

Ovanstående rimmar illa med Vallentuna kommuns ambition om att bli en av Sveriges 30 bästa

skolkommuner, Lärarförbundets rankning av bästa skolkommuner fcirstärker detta ytterligare.
Efter att ha haft en stabil placering kring plats 150 i flera år placerar sig Vallentuna20Lg pä

plats 179.

I en skola med otillräckliga resurser kommer fler barn att misslyckas.

Miliöpartiet i Vallentuna föreslår därför:

-Att Vallentuna kommun arbetar fram en partiöverskridande och långsilrtig strategi för att ge

skolorna i kommunen det stöd och de ekonomiska förutsättningar som de behöver för att kunna
nå målet om en topp-30 placering i landet, oavsett resultaten i framtida val.

För Miljöpartiet de Gröna Vallentuna

berg B
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