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Yttrande till Nämndsbudget 2020 - Gymnasie- och
Vuxenutbildningsnämnden
Lärarnas Riksförbund ser med oro på hur man med 2020 års budget möter de utmaningar och
behov som verksamheterna ute på skolenheterna står inför kommande budgetår. Att ett
systematiskt arbetsmiljöarbete är en viktig faktor för en fungerande och attraktiv arbetsplats
håller vi med om. Att ett systematiskt kvalitetsarbete är nödvändigt för att jobba
framåtsyftande är också naturligt. Men när det systematiska kvalitetsarbetet, ofta utifrån ett
förvaltningsperspektiv, är den genomgående lösningen för arbetet med de utmaningar som
skolenheterna står inför kan vi inte göra annat än att reagera. Lärarnas Riksförbund anser att
det huvudsakliga målet för nämndens uppdrag är undervisning. Undervisning som leds av
behöriga och legitimerade lärare. Med nämndsbudget 2020 ser inte Lärarnas Riksförbund att
det är på elever, lärare, studie- och yrkesvägledare fokus och resurser riktas.
Att nämnden ska sträva efter att de lokaler man disponerar nyttjas och inte står oanvända och
att ekonomiska resurser därmed kan riktas till kärnuppdraget, utbildning, ser Lärarnas
Riksförbund positivt på. Likaså att man inte genomför hyreshöjningar under 2020 vilket
innebär att ekonomiska resurser istället kan riktas till undervisning. Ett effektivt
lokalutnyttjande utifrån ekonomiska ramar riskerar dessvärre att motverka målet att alla
elever ska nå målen för sin utbildning och följa skollagens riktlinjer kring det
kompensatoriska uppdraget. Fler elever i klassrummen och i övriga skollokaler minskar
möjligheterna till individuell anpassning, ökar risken för minskad trygghet vilket i sin tur kan
minska attraktionsgraden för de kommunala skolenheterna hos elever som ska göra sina
skolval.
Med de effektiviseringar och besparingar (ett systematiskt kvalitetsarbete kan ses som en
omskrivning för besparingar) har Lärarnas Riksförbund svårt att se att man öka elevernas
måluppfyllelse samt vara en attraktiv arbetsgivare. De besparingar och effektiviseringar som
blir effekter av nämndsbudget 2020 påverkar direkt eleverna och elevernas förutsättningar. De
påverkar lärarnas och studie- och yrkesvägledarnas förutsättningar att genomföra ett
kvalitativt uppdrag och de riskerar därmed att minska de kommunala skolornas
attraktionskraft och riskerar att öka andelen elev-avhopp och studie-avbrott.
Lärarbristen kommer utifrån marknadskrafterna driva upp löneökningstakten, vilket också
tydliggörs i budget, och utifrån de förutsättningarna kommer skolorna inte kunna hantera
ökningstakten av löner utan att det sker på bekostnad av försämrade förutsättningar för elever,
lärare, studie- och yrkesvägledare. Detta riskerar att öka personalomsättningen vilket blir en
motsättning till arbetet med kompetensförsörjning. Nyrekryteringar riskerar också driva upp
löneglidning ytterligare. Försämrade förutsättningar som leder till att målet, att alla elever ska
nå målet för sin utbildning, blir svårt om inte omöjligt att uppnå om man samtidigt ska följa
gällande skollag och skolverkets styrdokument.
Utifrån ovan nämnde förklarar sig Lärarnas Riksförbund i Malmö oeniga till Gymnasie- och
vuxenutbildningens ”Nämndsbudget 2020”
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