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Barn- och utbildningsnämnden
Lönestrategiska gruppen

Rekryterings- och löneläge i förskola och skola
Bakgrund
Utbildnings- och kulturkontoret skickade en enkät till förskolechefer för att
undersöka löne- respektive rekryteringsläget. Kommunala och enskilda
enheter fick samma enkät.
Enkäten besvarades av nära nog samtliga skolor och ungefär hälften av
förskolorna.

Resultat av enkät till förskolechefer och rektorer
Rekryteringsläget i förskola
Rekryteringsläget i förskola har försämrats något senaste året

Var tredje enhet menar att läget försämrats medan ungefär hälften menar att
det är lika.
Inte så många nyrekryteringar i förskolorna

Många förskolor har inte gjort någon nyrekrytering. De som nyrekryterat
har gjort en eller möjligtvis två personer. Den förhållandevis låga
personalomsättningen förklaras delvis av att Pärlans förskola lades ned
under sommaren 2015.
Vanligaste orsaken till nyrekrytering är föräldraledighet och annat arbete i
annan kommun. Högre löneläge i annan kommun förekommer endast
sporadiskt. Vidare har någon pensionerats.
”Brist på förskollärare gör att urvalet blir smalt”

De förskollärare som söker tjänster har förhållandevis höga löneanspråk,
många gånger så höga att förskolorna inte klarar det.
”När vi söker barnskötare kan 100-200 söka tjänsten. Sökande till tjänst
som förskollärare brukar vara 1-2 sökande som är behöriga”.
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Höga löneanspråk vid rekryteringar till förskolor

De förskollärare som söker tjänster har förhållandevis höga löneanspråk,
många gånger så höga att förskolorna inte klarar det. Någon anger också att
barnskötarnas löneanspråk ökar.
Trevande start på inrättandet av karriärstjänster i förskolorna

Inrättandet av karriärtjänster var ett prioriterat område i budget 2015,
enheterna gavs dock stor frihet att själva utforma det utifrån enhetens
förutsättningar. Hittills är det en trevande start där svaren är till exempel:
”för liten förskola i nuläget”, ”inte än men är på gång”, ”vi har en kvalitetsoch pedagogansvarig” och ”förskolan har stora möjligheter till inflytande”.
Rekryteringsläget i grund- och gymnasieskola
Enkäten till skolorna visar inte någon systematisk skillnad i
rekryteringsläget mellan F-6-skolor, 7-9-skolor och gymnasieskolor.
Enkäten antyder att 7-9-skolor och gymnasieskolor har fler ”specialiserade”
lärare och att dessa kan vara mer svårrekryterade. I HR-avdelningens
rekryteringsstatistik för de kommunala skolorna som redovisas nedan
framgår att högstadieskolorna rekryterat betydligt fler lärare, 18 st jämfört
med nio st för samtliga kommunala F-6-skolor.
Rekryteringsläget i skolorna har försämrats senaste året

Så gott som samtliga skolor anger att rekryteringsläget försämrats jämfört
med tidigare år.
Många nyrekryteringar i skolorna

Det finns skolor som inte behövt rekrytera över huvud taget men det allra
vanligaste är många nyrekryteringar. I och med att skolorna är olika stora
varierar antalet nyrekryteringar, personalomsättning som är över 10 procent
förekommer på många skolor.
Högre lön i annan skola vanligaste orsaken till att byta jobb inom
skolan

Den vanligaste orsaken till att byta arbete är att jobba i annan skola, oftast
anges att de ger högre lön. Det finns även andra orsaker som möjlighet att få
en karriärstjänst, utlandsflytt, föräldraledighet och pensionering.
”En blandning att börja jobba hos annan huvudman och andra orsaker”
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Flera yrkesgrupper är svåra att rekrytera till skolorna

Skolorna verkar ha rekryterat de flesta yrkesgrupper. De som anges vara
svårast (utan rangordning) att rekrytera är:
•
•
•
•
•

Matematik/NO
Slöjd
Teknik
Skolledare
Fritidspedagoger

”Lärare har varit oerhört svårt. Vissa lärarkategorier verkar vara i
princip omöjliga att få tag på, slöjd, NO och teknik till exempel.”
Produktionsledningen vil också framhäva at språklärare (moderna språk) är
svårrekryterade.
Höga löneanspråk vid rekryteringar till skolorna men även hos
anställd personal

Löneanspråken har ökat jämfört med tidigare år. Det gäller nyexaminerade
men även vid andra nyrekryteringar. Det gör också att befintlig personal
ställer krav på högre löner.
”Vi har inte kunnat möte lönekrav på vissa tjänster på grund av att
lönestrukturen helt skulle vridas.”
”Löneanspråken för nyrekryterade ligger i överkant av befintlig
personals lönenivå vilket ställer till med problem eftersom befintlig
personal inser att de behöver byta kommun om de ska få upp lönen.”
Löneläget i för-, grund- och gymnasieskola
Utfallet av 2015 års löneöversyn blev följande för yrkesgrupperna inom
barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden:
Yrkeskategori

Ökning i procent

Lärare grund senare år

6,1

Lärare grund tidig år

4,4

Lärare gymnasiet

6,5

Lärare praktisk/estetisk

4,8

Speciallärare

4,7

Specialpedagog

4,2
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Yrkeskategori
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Ökning i procent

Elevassistent/Resursassistent

2,8

Studie- o yrkesvägled

2,4

Fritidsledare

2,3

Fritidspedagog

2,6

Förskollärare

6,1

Barnskötare

2,7

I löneöversynen ingår tillsvidareanställda medarbetare per 31/3 –
utfallet/påslaget/skillnaden består av löneöversyn.
I nedanstående tabell redovisas medellönen per yrkeskategori 2014 och
2015 samt ökningen. I statistiken mellan åren ingår löneöversyn,
nyanställdas löner, befintliga löner som har reviderats under året (så kallad
löneglidningar) d v s alla nya löneförändringar som skett sedan föregående
statistikuttag.
Medellön 2014, kr
per mån

Medellön 2015, kr
per mån

Ökning, procent

Lärare grund senare
år

30 812

32 600

5,8%

Lärare grund tidig år

31 207

32 400

3,8%

Lärare gymn allm

31 939

34 100

6,8%

Lärare
praktisk/estetisk

31 961

32 000

0,1%

Speciallärare

34 989

37 250

6,5%

Specialpedagog

34 661

35 350

2,0%

Elevassistent

23 694

23 400

-1,2%

Studie- o yrkesvägled

31 883

33 900

6,3%

Fritidsledare

24 474

25 200

3,0%

Fritidspedagog

28 157

29 000

3,0%

Förskollärare

29 282

31 000

5,9%

Barnskötare

22 480

23 100

2,8%

Yrkeskategori

Nyanställda i kommunala förskolor och skolor
Under januari-augusti 2015 anställdes 68 personer i produktionens förskolor
och skolor, nio i förskolor, 50 i grundskolor och nio i gymnasiet. Antalet
nyrekryteringar och löneläget redovisas i tabellen:
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Yrkesgrupp

Antal
Medel av
nyrekryteringar heltidslön, kr
per mån

352010 Kurator

1

31 000

401010 Lärare grund tidig år

12

33 800

401011 Lärare grund senare
år

18

32 639

401012 Lärare gymn allm

9

32 978

401014 Lärare
praktisk/estetisk

4

31 375

401016 Speciallärare

2

34 250

402010 Förskollärare

4

32 125

402011 Fritidspedagog

1

31 000

403010 Barnskötare

7

24 664

401017 Specialpedagog

1

37 000

403016 Elevassistent

9

20 700

Pensionsavgångar 2014
Under 2014 var det 19 personer som pensionerades från produktionens
förskolor och skolor, fem från förskolor, 13 från grundskolor och en från
gymnasiet.
Jämförelser med andra kommuner
HR-avdelningens lönestatistik för 2015
Jämförelser med andra kommuners lönenivåer 2015 redovisas i bilaga.
Lärarlönelyftet
Regeringen föreslår i budget för 2016 att ”medel tillförs för höjda löner till
vissa lärare i syfte att premiera skicklighet och utveckling i yrket”. Det
genomsnittliga påslaget uppgår, enligt förslaget, till 3 000 kr per månad och
lärare, totalt omfattas 60 000 lärare. Pengar avsätts från och med juli 2016
med helårseffekt från och med 2017.
Utgångspunkter för lärarlönelyftet är:
•
•

Syftar till fler karriärvägar för lärare
Utformat i samarbete med centrala
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•
•
•

arbetsgivarorganisationerna och lärarfacken
Modellen inte del av ordinarie lönesättning
Lärarlönelyftet ska premiera skicklighet och utveckling i yrket

Lärarkategorier som omfattas är främst:
•
•
•
•

Legitimerade lärare i grundskola, gymnasieskola, grundsärskola,
förskoleklass och gymnasiesärskola
Legitimerade förskollärare i förskoleklass
Legitimerade lärare och förskollärare i förskolan och fritidshem
Fritidspedagoger eller motsvarande

Vidare ställs flera krav på läraren (eller annan befattning) för att denne ska
omfattas av löneökningen.
Huvudmännen ansöker om statsbidraget, regeringen kommer att återkomma
med fler detaljer.
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