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Yrkande från Lärarnas Riksförbund inför LÖV-21 

En löneuppvärdering för attraktivitet och konkurrenskraft 

Löneuppvärderingen för lärare måste fortsätta och förstärkas så att alla lärare får en kontinuerlig och 

positiv livslöneutveckling. Tillsammans med arbetsmiljö och arbetsbelastning är lönen den stora 

utmaningen för kommunens kompetensförsörjning   -  Möjligheten att behålla och rekrytera lärare. 

Kommunen behöver säkra fortsatt uppvärdering av lärare och yrkesvägledares löner. Detta genom 

en lönestruktur som säkerställer att erfarna och kompetenta lärare erhåller sådana löner och en 

löneutveckling under hela yrkeslivet att de väljer att stanna kvar i yrket, samt att lönesättningen 

baseras på såväl formella meriter som på yrkesskicklighet. 

Lärarlöner måste ses som en investering i god utbildning. Legitimiteten måste öka genom tydliga 

grunder för lönesättningen. 

För många med erfarenhet är byte av arbete eller arbetsplats den enda möjligheten att åstadkomma 

en reell löneutveckling. Denna rörlighet riskerar att ske på bekostnad av kontinuitet och trygghet för 

eleverna. Den höga personalomsättningen ökar pressen på de som är kvar. Erfarna och kompetenta 

lärare utgör en garanti för bättre resultat och måste därför ha löner som speglar deras insats, ansvar 

och betydelse. 

Kommunen behöver kunna visa på såväl ett positivt livlöneperspektiv som en begriplig och 

motiverande lönestruktur. 

 

För att möjliggöra detta krävs att kommunen i enlighet med HÖK-21: 

- Säkerställer att lokala parter inom lärarnas avtalsområde gemensamt genomför en analys av 

lönestrukturen efter avstämningen av varje löneöversyn i syfte att säkerställa att 

löneavtalets intentioner får genomslag. Det lokala partsgemensamma arbetet kring 

lönebildning i syfte att få ett underlag till arbetsgivarens lönepolitik inför kommande 

löneöversyner ska fortsatt genomföras. 
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- Partsgemensamt diskuterar hur avtalets skrivning om ökad lönespridning ska uppfyllas inom 

ramen för en önskvärd lönestruktur för samtliga lärargrupper och SYV inom avtalsområdet. 

 

- Beakta skrivningarna i HÖK-21 , bilaga 5 om äldre arbetstagares löneutveckling. 

 

- Nacka ska ju vara bäst på att vara kommun, låt oss nu i denna löneöversyn gå från ord till 

handling och ge Nackas lärare och vägledare riktigt bra löner som kvitto på mycket slit under 

en brinnande pandemi och som också landat i mycket hög måluppfyllelse och att Nackas 

elever återigen finns bland de med bäst resultat i landet! 

- God ekonomi i kommunen och hög måluppfyllelse borde vara en given grund för att vi   kan 

jobba för att Nacka ska vara landets bästa skolkommun arbetsmiljön och de högsta lönerna! 

 

 

 

Därför yrkar LR att kommunen: 

- Uppvärderar lärare och yrkesvägledares löner. De lärare som utifrån sin erfarenhet står för 

stabilitet och kontinuitet i verksamheten ska prioriteras 

- konkretiserar mål för lönespridning och målbild för lönestruktur inför löneöversynen 

- genom löneöversynen med uttalat direktiv till lönesättande chefer att en önskad 

lönestruktur ska spegla en värdering av erfarenhet och yrkesskicklighet och leda till en god 

löneutveckling under hela yrkeslivet! 

 

 

 

Nacka den 15.4 2021 

För LR Nacka 

Helene Fischer Guste       
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