
MOTION

TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

HÖJ ESLÖVS LÄRARLÖNER NU!
Vi i Eslöv vill ha en bra skola. Vi vill ha bra lärare och vi vill att våra barn ska få framtidstro, kunskap och 
möjligheter genom en bra skolgång.

För att uppnå detta krävs många delar. En av dessa är att eleverna har tillgång till bra, kunniga, inspirerande och 
ansvarstagande lärare. 

För att få sådana lärare till våra barn krävs även här flera saker: en välfungerande organisation, bra ledare och 
välvårdade lokaler. Förutom detta krävs ännu lite mer om vi vill behålla bra lärare och rektorer, nämligen bra 
arbetsvillkor och en bra lön. På dessa områden behöver vi i Eslöv jobba bättre om vi verkligen vill förbättra 
framtidsutsikterna för våra barn.

Den genomsnittliga lönen för samtliga lärare i grundskolans senare år är ca 26 000 kr i månaden. 
Civilingenjörer, som har en utbildning av jämförlig längd (5 år, mot 4,5 år för en lärare), rekommenderas att inte 
ens inleda sin karriär med en sådan nivå på sin ingångslön. Så fastän man brukar tala om att hög lön hänger ihop 
med stort ansvar, så är alltså ansvaret för våra barns bildning och en stor del av deras tid inte värt lika mycket 
som ansvaret för utvecklandet av tekniska landvinningar? 

Vi behöver prioritera skolan i Eslöv, det visar alla studier och statistiska sammanställningar, från betygsresultat 
till enkätundersökningar om hur eleverna ser på sin skolvardag. 

Ett steg i rätt riktning är att prioritera lärarna. Höj statusen på läraryrket! Låt bra lärare få känna att de är just det,
även när de tittar i plånboken. Utan bra lärare kan vi aldrig nå målen och den smällen är det våra barn som får ta 
med sämre framtidsmöjligheter.

Miljöpartiet de Gröna yrkar

• Att Eslöv i budgetarbetet tar till sig fakta om lärarnas utbildningsnivåer och kompetens, och 
resursmässigt jämställer dem med andra yrken med motsvarande utbildningslängd

• Att Eslöv i kommunens budget avsätter medel för att öka lönespridningen hos lärare och 
skolledare så att bra lärare och ledare också belönas för sina prestationer

• Att löneläget för Eslövs grundskolelärare justeras utifrån en ingångslön på minst 24 180 
kr/månaden under 2012, och därefter successivt ökas tills hela lärarkåren i Eslöv ligger på 
åtminstone jämförbara lönelägen med våra grannländer
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