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Dnr KS 2019/419 

KF § 121 Svar på motion om att utreda Åmåls 
attraktionskraft av behöriga lärare - Lars 
Ottosson (C) och Mikaëla Thorén (C)  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen och notera den plan för 

rekrytering 2020-2022 som barn- och utbildningsnämnden antog 19 mars 2020. 

Sammanfattning av ärendet 

Lars Ottosson (C) och Mikaëla Thorén (C) inkom med en motion den 26 

november2019. Motionärerna menar att det finns goda skäl att genom en 

utredning tillförsäkra att Åmåls kommun står så starkt rustade som möjligt när det 

gäller förmågan att locka behöriga lärare, nu och i framtiden. Motionärerna pekar 

bland annat på att det råder lärarbrist i stora delar av Sverige, något som resulterat 

i att olika arbetsgivare bjuder över varandra och därmed trissar upp lönekostnader 

för kommuner.  

Motionärerna önskar bland annat att utredningen undersöker vad lärare som valt 

att avsluta sin anställning haft för motiv för sitt agerande, hur arbetsmiljön och 

arbetsbelastningen ser ut, möjligheter till karriärvägar och fortbildning med mera.  

Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden för beredning och 

förslag till beslut. I nämndens ansvar ingår att långsiktigt och strategiskt arbeta 

med kompetensförsörjning för sina verksamheter. Som ett led i detta beslutade 

nämnden att anta en plan för rekrytering 2020-2022 vid sitt sammanträde den 19 

mars 2020.  

Denna plan kartlägger hur den nationella prognosen för behovet av lärare ser ut de 

kommande 15 åren samt bakgrunden för hur situationen ser ut i Åmåls kommun. 

Planen beskriver även hur barn- och utbildningsnämnden avser att arbeta för att 

säkerställa tillgången av legitimerade och behöriga lärare i sina verksamheter.  

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 3 juni 2020 § 131 

- Tjänsteskrivelse av kansli- och utredningschefen den 11 maj 2020 

- Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 23 april 

2020 § 72 

- Tjänsteskrivelse av förvaltningschefen för barn- och utbildningsförvaltningen 

den 9 april 2020 

- Plan för rekrytering 2020-2022 

- Motion av Lars Ottosson (C) och Mikaëla Thorén (C) den 25 november 2019 

Beslutet skickas till 

Motionären 

Barn- och utbildningsnämnden 
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