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Ge pensionerade lärare attraktiva villkor så att de vill jobba några år till

Danderyd står inför stora pensionsavgångar. Inom fem år kommer 59 lärare att 
pensioneras i Danderyd. Det kommer att saknas 80 000 lärare i hela Sverige år 2031 
så konkurrensen kommer att hårdna. År 1992, innan kommunaliseringen av skolan, 
hade Sverige hög lärartäthet och 93 % av lärarna var behöriga. Nu är genomsnittet 
legitimerade lärare 70 % i Sverige. Danderyd kommer att behöva erbjuda sina lärare 
som går i pension möjlighet att jobba kvar för att även i fortsättningen kunna ha 
legitimerade lärare.

Idag gäller att året då läraren fyller 66 år sänks skatten på arbetsinkomster. Dubbla 
jobbskatteavdrag gör att läraren bara betalar 8 % i skatt på arbetsinkomster på upp till 
225 000 kr på ett år. Den som jobbar efter fyllda 65 år fortsätter att tjäna in pengar till 
den allmänna pensionen. Det är alltså fördelaktigt för den enskilde att jobba vidare.

Arbetsgivaravgiften sänks när de sociala avgifterna sjunker från 31,42 % till 10,21 %. 
Det är alltså fördelaktigt för kommunen att behålla lärare efter pensionen.

Det finns ingen övre gräns för hur länge arbetstagaren får jobba. Om inte läraren vill 
vara fast anställd går det att komma överens om en flexibel arbetstid t ex jobba extra 
under perioder och då avbryta uttaget av allmän pension. En del arbetsgivare erbjuder 
sina lärare 80 % arbetstid till 100 % lön och att bara undervisa och ansvara för för- och 
efterarbete av lektioner. Den sänkta arbetsgivaravgiften kompenserar för lönen. 

Miljöpartiet föreslår kommunfullmäktige att uppdra åt kommunstyrelsen att

 tillse att alla lärare som går i pension tillfrågas om de vill jobba kvar

 tillse att kommande pensionerade lärare får ett attraktivt erbjudande vad 
gäller arbetstid, lön, arbetstid och tjänstepensionsavtal
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