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Lärarförbundets synpunkter på Nämndsbudget GVN 2020
I ljuset av senaste veckans löften från regering samt opposition antar Lärarförbundet i
Malmö att den liggande budgeten kommer revideras till en bättre version. De löften som
rikspolitiken lämnat och den fördelning av medel som det lokala styret gått ut med är
dock inte tillfyllest. Det kommer fortsatt att saknas pengar för att förbättra
förutsättningarna, arbetsmiljön och löneutvecklingen för lärarna verksamma inom
nämndens skolor.
Vid läsning av budgeten får Lärarförbundet intrycket att nämndens huvudsakliga uppgift
är att bedriva systematiskt kvalitetsarbete och inte utbildningsverksamhet. Det är tydligen
det systematiska kvalitetsarbetet i sig självt som ska öka måluppfyllelsen för eleverna.
Lärarförbundet tänker att det är lärare med rätt förutsättningar som ser till att eleverna
når sina mål. Möjligen menar vi samma sak, men att inte nämna lärarna sänder signaler
som vi inte gärna vill se. Utan resurser och tillit står det systematiska kvalitetsarbetet sig
slätt och blir endast ytterligare en sak som tar fokus från utbildningsuppdraget. Lärare är
kapabla till att kritiskt granska sin egen praktik och utveckla sig själva och sin
undervisning om de får möjlighet till det.
Lärarförbundet delar ingången i att arbetsmiljön är en avgörande faktor för om Malmö
stad ska anses vara en attraktiv arbetsgivare eller ej. Det är därför absolut nödvändigt att
stärka arbetet med att behålla och utveckla medarbetare. Det är dock nästintill omöjligt att
vara en attraktiv arbetsgivare när medarbetarna förväntas arbeta in sina löneökningar; när
stressen är fortsatt hög; när lokalerna slutar vara funktionella avseende såväl anpassningar
som temperaturer. Det partgemensamma arbetet som pågår kommer behöva accelereras
om det ska blir några märkbara förändringar inom detta budgetår. Dessa förändringar
måste leda till klara förbättringar av förutsättningar, löneutveckling och arbetsmiljö för att
få den effekt vi alla önskar.
Lärarförbundet saknar en hel del i denna budget, framförallt en finansiering av
kärnverksamheten som är i paritet med de krav som ställs men även lärarna, som är
nästintill osynliga. Den del av nämndens verksamhet som får högst procentuell ökning av
sina kostnader i budget är inte utbildningsverksamheterna utan
förvaltningsadministrationen. Det är väl ändå inte där det ska satsas? Nämndens fokus
borde vara att skapa de bästa tänkbara förutsättningarna för lärare att arbeta i. För det är
lärarna som är navet i denna nämnds verksamhet och inget annat.
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