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Angående lärarsituationen i Malmö
Inför terminsstarten kunde oroliga malmöbor, föräldrar och elever läsa om
grundskoleförvaltningens svårigheter med att rekrytera behöriga lärare till våra skolor. Situationen
har varit densamma under flera år och trots detta har de politiska förslagen och prioriteringarna
för att vända utvecklingen lyst med sin frånvaro. Så sent som den 14 augusti stod kommunen
inför det faktum att cirka 300 lärare sakande behörighet och 20 tjänster var vid tillfället vakanta.
Höstterminen är således inget undantag jämfört med tidigare år, ändå är retoriken densamma, det
vill säga att problemet är nationellt. Men är det med verkligenheten överensstämmande? Enligt
Sydsvenskans granskning så sticker Malmö ut med andra jämförbara kommuner i Skåne som
exempelvis Helsingborg och Lund. Därutöver har Malmö lägre grad än riksgenomsnittet sett till
andelen behöriga lärare. Malmö är Sveriges tredje största kommun med en lärarutbildning i
staden och med fantastiska karriärmöjligheter. Men trots detta så väljer behöriga lärare att söka
anställning i någon av våra kranskommuner eller någon annanstans i Skåne.
Vi var flera som kunde ta del av lärarupproret som ägde rum i våras. Vid samma tidpunkt valde
lärarnas riksförbund, som även var medarrangör till upproret att genomföra en undersökning
bland deras medlemmar. Resultatet är nedslående och visar på att mer än 80% av de tillfrågade
besväras av stress samtidigt som cirka 10% blev utsatt av någon form av våld under 2018. Nästan
dubbelt så många, det vill säga 20% hade drabbats av någon form av kränkning samtidigt som
hot tillhör vardagen. Undersökningen visade också att över 40% av de tillfrågade upplever att det
inte ges någon möjlighet att äta sin lunch ifred på grund av dåliga arbetsförhållanden. Situationen
är alarmerade och helt oacceptabelt och det är häpnadsväckande att Liberalerna och
Socialdemokraterna verkar stå helt handfallna inför problemet.
Moderaterna tar frågan på största allvar och därför ställer jag följande fråga till
skolkommunalrådet Sara Wettergren:
-

Vilka åtgärder avser du vidta för att förbättra arbetsmiljön för våra lärare, för att på så sätt
stärka Malmö stads rykte som arbetsgivare och öka andelen behöriga lärare i
verksamheten?

Malmö 2019-08-30
John Eklöf (M)

