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Inför denna översyn ser vi fram emot en god dialog med Gislaveds kommun, en dialog som 

genom öppenhet och tydlighet präglas av ömsesidig respekt!  

 
Vi delar era visioner, mål och strategier för verksamheten, om kvalitet och måluppfyllelse. Vi ser 

positivt på en rad av de åtgärder ni genomfört, som t.ex: 

 
 Satsningar på prioriterade utbildningar av specialpedagoger, speciallärare, svalärare och skolledare. 

 Omorganisationen, som vi tror genom samlade behörigheter och minskad segregation bidrar till ökad 

måluppfyllelse för våra elever. 

 Förändringen av bemanningsenheten för att säkra de delarna av rekrytering. 

 Antalet sökta och fördelade statsbidrag. 

 Utbildning av såväl chefer som skyddsombud i arbetsmiljöarbete. 

 

Vi anger fyra skäl för högre lärarlöner: 

 

 Svår brist på behöriga lärare, Gislaved på plats 261 av tot. 290 kommuner. 

 Att byta jobb är mer lönsamt för en lärare än stanna och göra ett bra jobb. 

 Enligt OECD är det en ekonomisk vinning att höja lärarlönerna, bl. a. genom att 

elevernas måluppfyllelse ökar. 

 Lärarutbildningen är idag en investering som aldrig betalar sig. 

 

Hök 12 pekar på vikten av att huvudmannen förstärker förutsättningarna och attraktiviteten 

för läraryrket och tar ansvar för lärarnas lönemässiga utveckling. 

I bilaga 1 skrivs att lönen ska stimulera till förbättringar av verksamhetens effektivitet, 

kvalitet och produktivitet. Det står också att det är särskilt viktigt att huvudmannen tar tillvara 

samtliga arbetstagare och då särskilt uppmärksammar äldre arbetstagare. 

 

Därför yrkar vi att: 

 
 Våra medlemmar ska förstå sin lön, inte bara utifrån uppfyllda kriterier och marknad, 

utan också utifrån kollegors lön. Det kräver motiverade och rimliga löneskillnader. 

 Ni prioriterar lärarna 2018, så att Gislaved även lönemässigt ligger i framkant och kan 

rekrytera fler behöriga lärare. 

 Ni i årets löneöversyn korrigerar omotiverade löneskillnader. Det handlar om 

nyanställda lärares löner i förhållande till erfarna lärares, men också om de lärare som 

tagit del av olika statliga satsningar kontra de som ställts utanför. 

 Vi så snart som möjligt av er får veta hur stor den totala potten är till våra medlemmar. 

 Erfarenhet värderas betydligt högre för att kommunen ska upplevas som en mer 

attraktiv arbetsgivare och trovärdig lönesättare. 

 

 

 
(Gul markering visar tillägg och/eller förtydligande.) 

 


