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LÖNEUTVECKLING?

Det är inte bara lärarnas egna organisationer som uppmärksammar den usla
löneutvecklingen för lärarkåren.
Tidningen Arbetet presenterade nyligen
en kartläggning över 2000-talets
löneutveckling.
Kartläggningen visar att löneskillnaderna
ökar. Vinnarna är direktörerna som ökat
lönen med 49 procent eller 28 600 kr.
De stora förlorarna är grundskollärarna
som hamnar sist i undersökningen med
25 procent eller 5 400 kr.
Det är bara städare som hamnar under
grundskollärarna när löneökningarna
räknas i kronor och inte procent. Städarna
har fått 5 300 kr eller 35 procent.
Genomsnittslönen på hela arbetsmarknaden har ökat med 8 900 kr.
En del av förklaringen beträffande
lärarlönerna sägs vara att ”Lärarna utgör
ett stort antal av kommunernas anställda,
vilket innebär att det kostar mycket att
satsa på denna grupp. Man kan satsa på
kommunens civilingenjörer utan att det
märks i budgeten.”
Så här ser verkligheten ut för det yrke som
statsministern kallar Sveriges viktigaste
yrke. Orden från talarstolarna måste följas
av handling när valrörelserna är över och
vardagen tar vid.
En utebliven satsning på lärarna kommer
att få negativa följder för resultaten och
talet om ökad måluppfyllelse riskerar att
bli en tom fras.

OKTOBER 2013

LÖNEÖVERSYN 2013

Löneöversyn 2013 blev klar den 30 okt.
Ny lön, inklusive retroaktiv del från
den1 april, utbetalas på novemberlönen.
Rektor meddelar som vanligt din nya lön.
Vid synpunkter, tala med ansvarig rektor.
Under löneöversynsarbetet har vi fått
kontinuerliga rapporter om utfallet i
Sveriges övriga kommuner. I skrivande
stund har vi siffror från 210 kommuner.
Med vårt utfall på ca 2,6 procent hamnar
60 procent av landets kommuner på en
högre nivå än Borlänge.

HUVUDSKYDDSOMBUD

Att byta kommun kan vara ett sätt att höja
sin lön. Bytt kommun har i vart fall vårt
huvudskyddsombud Ulla Karlsdotter gjort.
Hon återfinns numera i Gagnefs kommun.
Vårt tidigare huvudskyddsombud, Owe
Olsson, gör nu comeback på denna post.
Kontaktuppgifter till Owe hittar du på
Hemsidan, använd länken nedan.
Ett stort tack till Ulla och välkommen
tillbaka Owe.

DIREKTLÄNK TILL HEMSIDA

http://www.lr.se/foreningaramnesforum/ko
mmunforeningar/borlange.4.12dcace21269
3f1e874800076471.html

DAG 304-307
KOPPLA
AV!

Redaktör: Sven-Erik Samuelsson
Kom gärna med synpunkter på och information till Medlemsbladet.
Telefon: 0243-748 33
e-post: lr@edu.borlange.se

