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Lärarförbundet Nacka konstaterade återigen efter LÖV 2021 att vi fortsatt är mycket bekymrade över 
hur lågt arbetsgivaren (på de flesta av våra enheter) värderar våra medlemmars insatser både 
arbetsmiljömässigt och ekonomiskt. Flera år med otillräckliga checkuppräkningar, en utdragen 
pandemi och en stor omorganisation har på flera håll resulterat i besparingar och/eller 
effektiviseringar, högre arbetsbelastning, större barngrupper och sämre arbetsmiljö för alla våra 
medlemsgrupper. Nu när ett år passerat, en pandemi stannat kvar och åter börjar eskalera befinner 
sig våra lärare fortsatt i en mycket ansträngd situation. Ord som anpassa, ställa upp och vara flexibel 
har inte gått någon i våra verksamheter förbi. Det till trots fortsätter våra medlemmar leverera 
toppkvalitet och goda resultat utifrån de bristande förutsättningar som ges.  
 
Om Nacka kommun fortsatt vill verka för att vara ”ledande i löneligan”, ”bäst på att vara kommun”, 
trygga kompetensförsörjningen och uppfattas som en trovärdig och attraktiv skolhuvudman behöver 
lärares kompetens och goda prestationer generera i en högre ekonomisk uppräkning samt bättre 
arbetsmiljö. Det får inte bli den lokala enhetens förutsättningar eller budget och/eller de lokala 
hyresförutsättningarna eller en försämrad arbetsmiljö* som lägger grunden till det lönepåslag som 
sedan presenteras. Våra medlemsgrupper har under åren visat vilken kompetens vi besitter och hur 
viktiga vi är för att hålla samhället igång oavsett vilken kommunal skola eller förskola man verkar i!   
 
*exempelvis större barngrupper, mer undervisningstid, färre grupptimmar, färre kollegor, utebliven 
planering, uteblivna vikarier, färre resurser, sämre måltider etc. 
 

Kommunen redovisade ett rekordresultat även för 2021 och väljer nu att sänka skatten. 
Lärarförbundet menar att Nacka har råd med både och, men framförallt hade det varit 
mer välinvesterade pengar att satsa skattesänkningen på våra medlemmar.  
 
Lärarförbundet Nacka menar att Budget för våra verksamheter 2022 är långt ifrån 
tillräcklig utifrån verksamheternas behov, men Kommunen svarar i Budget för 2022 att 
man gör en rekordsatsning på skola och förskola med en checkhöjning på 2% för förskola, 
3% för grundskola och 1,5%  för gymnasiet. Lärarförbundet menar då att om satsningen 
ska vara trovärdig, måste det synas i medlemmarnas arbetssituation och lönekuvert, 
annars duger det inte! 

 

Därför yrkar Lärarförbundet på att arbetsgivaren i 2022 års 
lönerevision 
 

• Ger som lägst 3% uppräkning för alla våra medlemsgrupper. 
 

• Att erfarna, legitimerade lärare, som upprätthållit kontinuitet och trygghet i verksamheterna 
premieras. Deras erfarenhet, kompetens och yrkesskicklighet är viktiga och bärande hörnstenar 
för såväl verksamheten, som för elever och kollegium. 
 

• Åtgärdar omotiverat stora löneskillnader i lärarkollektivet utanför årets revision.  
 
 
 
 



 

 

 
 
 

• Hanterar föräldralediga i revisionen och bedömer de så som om medarbetaren varit i tjänst och 
arbetat. Intentionen måste vara att medarbetarsamtal/utvecklingssamtal etc. ska genomföras även 
med föräldralediga.  
 

• Ingen medlem oavsett arbetsgivarens syn på prestation eller funktion ska ges lägre påslag än för 
kommunals medlemsgrupper inom samma avtalsområde. Arbetsgivaren måste värdesätta adekvat 
utbildning samt ta hänsyn till de studielån som utbildningen medfört. 
 

• Medlemmar med ”svag och/eller låg löneutveckling över tid ska ges en handlingsplan med 
kontinuerlig uppföljning. Lärarförbundet ska på begäran kunna ta del av handlingsplanen.  

 

Övriga yrkanden från Lärarförbundet Nacka att för arbetsgivaren genomföra under 

2022 

 
• I Nacka kommun har man möjlighet att premiera anställda för extra ordinära insatser. Därför 

yrkar Lärarförbundet på att alla Lärarförbundets medlemmar premieras för extra ordinära insatser 
under året med ett engångsbelopp om 2000 kr/medlem att utbetalas i Juni. 

• Lärarförbundet Nacka yrkar dessutom att lärare åter ges möjligheter och förutsättningar att styra 
över sin egen arbetssituation. 

• Alla våra medlemmar ska ges en god och stimulerad arbetsmiljö, där tid för reflektion, planering, 
dokumentation och ställtid ses som mycket prioriterat vid schemaläggning och ges inom 
ramtiden, till alla! 

• Dessutom yrkar Lärarförbundet på att som attraktiv arbetsgivare i Nacka kommun återinföra 
friskvårdstimmen för våra medlemmar samt att de pedagogiska måltider blir kostnadsfria. 

 

 
 

 
 
 
 
 
Mikael Eriksson, ordförande  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


