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Motion från Margareta Lundgren (S) gällande Stärk läraryrket i Norrtälje
kommun
Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Margareta Lundgren (S) lämnar in en motion till kommunfullmäktige gällande stärk läraryrket i
Norrtälje kommun.

Beslutsunderlag
Motion från Margareta Lundgren (S) gällande Stärk läraryrket i Norrtälje kommun

Beslutande sammanträde
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan överlämna motionen till kommunstyrelsen för
beredning, och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Norrtälje den 16 november 2020

Motion till Kommunfullmäktige

Stärk läraryrket i Norrtälje kommun
Lärarna är elevernas och skolans viktigaste resurs. Därför är det av stor
vikt att vi har lärare som trivs på jobbet och har goda förutsättningar att
utföra sitt viktiga arbete. Norrtälje ska vara en bra arbetsgivare som
erbjuder goda villkor och ett utvecklat systematiskt arbetsmiljöarbete.
En kommun som säkerställer att det finns både utvecklingsvägar och god
löneutveckling för lärare.
I Norrtälje kommun är bara 70 procent av lärarna i grundskolan behöriga.
Lärarförbundets ranking över Sveriges skolkommuner placerar Norrtälje
först på 259:e plats vad gäller lärartätheten, med 14,8 elever per lärare.
Tyvärr vittnar många av våra lärare om stress, och sjuktalen är höga
jämfört med i andra kommuner. De varningssignalerna behöver vi ta på
allvar, och agera för att förbättra lärarnas arbetssituation. Det är bara
genom att kunna erbjuda en god och utvecklande arbetsmiljö, i
kombination med konkurrenskraftiga löner, som vi kan lyckas anställa
fler lärare i konkurrens med andra kommuner.
Vi ser en oroande utveckling där Norrtälje nu alltså bottenrankas i
Lärarförbundets ranking över landets skolkommuner. Det är dags att
vidta

åtgärder

för

att

stärka

läraryrket

i

Norrtälje

kommun.

Socialdemokraterna föreslår därför Kommunfullmäktige besluta:
-

Att ta fram ett åtgärdspaket för att stärka läraryrket i Norrtälje
kommun.

För Socialdemokraterna i Kommunfullmäktige

Socialdemokraterna i Norrtälje kommun
https://socialdemokraternanorrtalje.se/
www.facebook.com/norrtaljesocialdemokrater
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Margareta Lundgren (S)
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