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Lärarförbundets synpunkter på Malmö Stads budget 2021;

Ett öppet och tryggt Malmö i en ny tid
Malmö är en stad med många och stora utmaningar, men samtidigt också med unika
möjligheter med utgångspunkt tagen i Malmöborna. Vision för Malmö är lätt att sluta upp
kring, likaså ambitionen om ett öppet och tryggt Malmö i en ny tid. En väl fungerande skola
utgör fundamentet i ett demokratiskt samhälle. Lärarförbundet delar synen på det livslånga
lärandet och menar att det är förutsättning för arbete, tillväxt, utveckling och innovation. ”En
ny tid” kräver medvetna satsningar på välfärdens kärna – modiga sådana, kanske i form av
en ”new deal”…
Lärarförbundet vill understryka vikten av en stärkt utbildningskedja. Det kompensatoriska
uppdraget blir väsentligt utifrån likvärdighet och alla barns rätt till en god skolgång och en
bra start i livet. Tidiga insatser redan i förskolan och tillräckliga resurser till särskilt stöd är
grundläggande. I sammanhanget bör också beaktas behovet av minskade barn- och
elevgrupper i förskola och fritidshem samt effekterna av grundskolans ”förtätning”.
Förbundet vill också uppmärksamma det förvaltningsövergripande arbetet med fokus på
samordnade insatser i syfte att tillgodose barns behov och rätt. Så kan utbildningskedjan
stärkas, genom hela *utbildningssystemet. Det blir särskilt viktigt i en stad som Malmö, för
att bryta utanförskap och förebygga kriminalitet.
Lärarförbundet ser med tillförsikt på uppdraget till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
och grundskolenämnden beträffande att analysera och utveckla arbetet med att få fler unga
att klara gymnasiet inom tre till fyra år; utbildningskedjan stärks. Det är dock viktigt att
arbetet bottnar i professionen, byggt på ökad tillit och minskad kontroll; professionen måste
vara motorn i utvecklingsarbetet. Förbundet vill generellt peka på det problematiska med
höjda ambitioner i en knapp ekonomi. En utbyggd lovskola ställer ökade krav såväl på
ekonomi som på behöriga och legitimerade lärare – en ekvation som är svår att få att gå ihop
med lärarbrist. Effektiviseringskrav tillsammans med låg indexuppräkning riskerar att få
konsekvenser för kvaliteten där betygsinflationen snarare drivs uppåt än planar ut. Här
behövs andra, kvalitativa, indikatorer än bara betyg och genomströmning, något
Lärarförbundet gärna diskuterar.
Sammantaget menar Lärarförbundet att stora delar av Malmö Stads verksamheter är
underfinansierade och ser inte att budget 2021 förändrar detta. Vi hade förväntat oss en
budget med muskler att förbättra arbetsmiljön, minska arbetsbelastningen och stärka
kommunens attraktivitet som arbetsgivare. Det hade varit läge att använda mer av de
sparade medlen för att verkligen komma framåt inom dessa områden.
Lärarförbundet menar att villkoren för Malmö Stads lärare och skolledare måste förbättras.
Andelen behöriga och legitimerade lärare i förskola och skola måste öka, skolledare måste
ges ett rimligt antal underställda. Lärares och skolledares löner måste öka på ett sätt som ger
den nödvändiga signal till unga som står i begrepp att välja utbildning. Som Sveriges tredje
största kommun har Malmö Stad en viktig roll i att gå före och mota lärarbristen.
Visa att ni tror på lärarna!
Marie Wall Almquist, ordförande Lärarförbundet Malmö
* Lärarförbundet vill lyfta Jämlikhetskommissionens betänkande SOU 2020:46 som föreslår att kulturskolorna ska
ses som en del av det allmänna utbildningssystemet. Förbundet uppfattar att budget 2021 ligger i linje med
förslaget.
Postadress

Gatuadress

Telefon

Box 4023
203 11 Malmö

Rörsjögatan 26

040-34 30 25
040-97 31 01 (direkt)
0709173858 (mobiltel.)

e-post marie.wall.almquist@ malmo.se

