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Sammanfattning
Frida Johansson Metso (FP), Markus Nordström m.fl. (M), John
Kåberg (C) samt Erik Slottner (KD) har i samband med
utbildningsnämndens sammanträde den 18 december 2014 lämnat
in en skrivelse med synpunkter på vilka grupper som ska omfattas
av den av kommunfullmäktige beslutade löneökningen om 2 %.
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Förvaltningens uppfattning är att det såväl av kommunstyrelsens
inriktningsbeslut den 18 juni 2014 som av kommunfullmäktiges
beslut den 15 december 2014 framgår att det är lärare som arbetar
med undervisning och sådant som hör undervisning till som
satsningen omfattar. Av utbildningsnämndens beslut i december
framgår också att schablonhöjningen för år 2014 fördelas i syfte att
höja lärarnas löner.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för personal och
kompetensförsörjning.
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Bakgrund
Frida Johansson Metso (FP), Markus Nordström m.fl. (M), John
Kåberg (C) samt Erik Slottner (KD) har i samband med
utbildningsnämndens sammanträde den 18 december 2014 lämnat
in en skrivelse där man uttrycker sin uppfattning att även studieoch yrkesvägledare borde omfattas av den löneökning om 2 % till
lärare som arbetar med undervisning och sådant som hör
undervisning till som beslutades av kommunfullmäktige den 15
december 2014. Skrivelsen uttrycker skribenternas ursprungstanke
att även denna grupp skulle omfattas då de har en viktig roll för att
underlätta studieval och överbrygga avståndet mellan skola och
arbetsliv för många elever.
Förvaltningens synpunkter
Av utdrag ur ärendet till kommunstyrelsen den 18 juni 2014
”Uppföljning av budget 2014 – Tertialrapport 1 per den 30 april
med helårsprognos” framgår: ”En förutsättning för fortsatt bra och
ännu bättre resultat är att Stockholms stad kan rekrytera, behålla
och vidareutbilda tillräckligt många skickliga och behöriga lärare.
För att förbli en populär arbetsgivare och säkra den framtida
kompetensförsörjningen krävs en rad åtgärder. Karriärvägarna
måste bli fler och lärares arbetsbörda måste minska. Men framför
allt krävs en fortsatt stark löneutveckling för lärare i Stockholm.
Därför satsar vi nu ytterligare 101 miljoner kronor på ökade löner
för lärare inom förskola, grundskola, fritidshem, gymnasieskola,
vuxenutbildning, sfi, kulturskolan samt skolledare. Satsningen
riktas till förskollärare, lärare, fritidspedagoger och skolledare som
arbetar med undervisning och med arbetsuppgifter som hör
undervisning till.”
Av stadsledningskontorets tjänsteutlåtande inför kommunfullmäktiges beslut den 15 december 2014 att godkänna tertialrapport 2
för 2014 för Stockholms stad framgår: ”Lärarna är den enskilt
viktigaste faktorn för skolans kvalitetet. Det krävs välutbildade,
behöriga och engagerade lärare för att eleverna ska nå höga resultat
i en god studiemiljö. Som ett led i att kunna rekrytera och behålla
skickliga lärare behöver läraryrkets attraktivitet höjas. Stadsledningskontoret föreslår därför att drygt 100 mnkr fördelas till
nämnder med ansvar för pedagogiska verksamheter i syfte att höja
lärarnas löner”.
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Förvaltningen delar uppfattningen att studie- och yrkesvägledare
har en viktig roll för att underlätta studieval och överbrygga
avståndet mellan skola och arbetsliv. Förvaltningens uppfattning är
dock att denna yrkeskategori inte har arbetsuppgifter där de arbetar
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med undervisning och sådant som hör undervisning till och därför
inte ska omfattas av löneökningen om 2 %.
Utbildningsförvaltningen har i kontakterna med lönesättande chefer
kommunicerat att de befattningar som ska omfattas av löneökningen
om 2 % från och med den 1juli 2014 är de befattningar som framgår
av inriktningsbeslutet i kommunstyrelsen den 18 juni 2014.
Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden godkänner
förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.
Bilaga
Skrivelse ”Höj lönen för studie- och yrkesvägledare”.
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