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Synpunkter kring förslaget om Budget 2020
Centrala Sacorådet i Malmö stad har genom kommuncentral samverkan (KCS) givits möjlighet
att framföra synpunkter om Socialdemokraternas (S) och Liberalernas (L) förslag till Budget
2020.
Saco välkomnar den nya målstrukturen då detta stärker kärnverksamheterna och sätter fokus på
de gemensamma utmaningarna som finns i staden. Saco tycker att den nya strukturen minskar
detaljstyrningen och ökar möjligheten till en mer tillitsbaserad styrning.
Saco ser med oro på det kommande ekonomiska läget. Saco är också bekymrade över att
nämnderna får minskade ekonomiska ramar vilket riskerar att leda till sämre arbetsmiljö och
villkor för våra medlemmar. Saco delar arbetsgivarens bild om att den stora utmaningen är att
klara kommunens välfärdsuppdrag. Saco tycker att det är bra att det från den politiska ledningen
finns en tydlighet om att staten behöver tillse att kommunerna har resurser för att klara det
uppdrag staten har lagt på kommunerna eller alternativt att staten tar tillbaka de uppdrag som
idag har lagts över på kommunen. Saco är positiva till att stadens ledning är tydliga med att
regeringen kommer att uppvaktas i kring exempelvis sjukförsäkringen.
Tillsammans för ett öppet och tryggare Malmö
Saco vill framföra att det är bra att det tydliggörs att alla verksamheter ska ha ett fokus på
kärnuppdraget. Samtidigt vill Saco lyfta att en allt för ensidig blick på vad som är kärnuppdraget
kan skapa ökade barriärer mellan nämnderna och även göra att verksamheter och kompetenser
som behövs för att kärnverksamheten ska fungera bortprioriteras. Det viktigt att styrningen
utgår från vad kärnverksamheten behöver och att medarbetare är delaktiga i forma
kärnverksamheten.
Under Tillsammans för ett öppet och tryggare Malmö nämns att den administrativa
överbyggnaden i samtliga nämnder ska ses över. Under rubriken Uppdrag 2020 står att samtliga
nämnder får i uppdrag att samarbeta för att minska den onödiga administrationen. Saco vill
poängtera att detta inte är samma sak och att Saco ser positivt på översyn av onödig
administration men att skrivningen om att minska den administrativa överbyggnaden riskerar
att orsaka oro i organisationen samt riskerar att slå hårt mot våra medlemsgrupper.
Saco skulle vilja ha ett förtydligande om vad som menas med ett kostnadstak?
Utbildning och arbete
Saco är positiva till en förstärkning av elevhälsan. Saco ser ett stort behov av en ökad
vuxenutbildning som ett led i att få fler Malmöbor i arbete. Här vill Saco poängtera att kuratorer
inom SFI och vuxenutbildningen är viktiga och en förutsättning för att eleverna ska kunna klara
utbildningen. Saco är positivt till en förstärkning av studie- och yrkesvägledningen när det
gäller arbetet med nyanlända kvinnor, men ska Malmö Stad verka för att få en större andel
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elever att fullfölja gymnasieutbildningen inom fyra år och begränsa avhoppen måste studie- och
yrkesvägledningen även stärkas på både grundskolan och gymnasiet. Saco är övertygad om att
en del av avhoppen från gymnasieskolan kan förebyggas med en utökad studie- och
yrkesvägledning under grundskoletiden.
Under rubriken Utbildning och arbete beskrivs att en småskalig pilot där läsåret ska delas upp
i tre terminer ska provas. Saco anser att det ur ett kompetensförsörjningsperspektiv är av yttersta
vikt att förläggning arbetstid för lärare ska följa nuvarande arbetstidsavtal (enligt bilaga M).
Saco delar uppfattningen att biblioteksverksamheten har en central roll i att stärka det svenska
språket och främja läsandet. Det räcker dock inte, utan Saco saknar ett tydligt ställningstagande
i budgettexten kring alla elevers rätt till tillgång till skolbibliotek bemannade med
bibliotekariekompetens.
Saco anser inte att införande av olika former av pris för att synliggöra framsteg i skolor eller
annan verksamhet gynnar verksamhetens arbete med ökad måluppfyllelse, bidrar till en god
arbetsmiljö eller bidrar till professionernas autonomi.
Saco undrar vad det innebär med en stärkt samverkan mellan skolförvaltningarna gällande
elevhälsan? Detta nämns både under rubriken Utbildning och arbete och ligger som ett uppdrag
för 2020 men det framgår inte vad detta innebär.
Stadsutveckling och klimat
Sacos medlemmar är engagerade i frågan om klimatkrisen och vill ha en arbetsgivare som ser
allvaret i och tar ett ansvar för sin del av klimatomställningen. Saco är därför positiva till Malmö
stads arbete för miljömässig hållbarhet. Saco ser fram emot det fortsatta arbetet med att ta fram
en ny resepolicy som kan främja klimatsmart resande.
För att minska hemlösheten och skapa stabila boenden för Malmöborna är det viktigt att fler
hyresvärdar godtar försörjningsstöd som inkomst och Saco vill därför förstärka vikten av
stadens samarbete med privata hyresvärdar. Likaså är det av yttersta vikt att nämnderna
samarbetar för att fler bostäder ska byggas och för att boenden till hemlösa Malmöbor kan
ordnas.
Trygghet och delaktighet
Saco anser att det är välkommet med extra resurser till Arbetsmarknad- och socialnämnden för
det förebyggande arbete. Det är viktigt för att såväl Arbetsmarknad- och socialnämnden som
skolnämnderna ska kunna klara sitt uppdrag. Frågan är dock om utvecklingen är ens möjlig
eller om resurserna äts upp av det stramare ekonomiska läget, tidigare underskott och ett ökat
behov hos Malmöborna?
En god organisation
Precis som beskrivs i texten är digitaliseringen nödvändig för att möta medborgarnas krav men
även för att kunna utveckla verksamheten. Saco vill här tydliggöra att detta inte sker på
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automatik och att skrivningen ”Digitalisering och välfärdsteknik kommer bidra till
effektivisering, ökad kvalitét i verksamheten och skapa en bättre arbetsmiljö för medarbetaren”
är bekymmersam. Saco är helt med på att digitalisering kan bidra till detta men digitalisering
kan också bidra till det direkt motsatta. Allt beror på hur verksamheterna använder digitalisering
i utvecklingsarbetet. Saco önskar att ordet kommer ändras till kan, och att det tydliggörs att
effektivisering, kvalitet och arbetsmiljö måste gå hand i hand i arbetet med digitalisering. I den
ökade digitaliseringen finns också en risk för ett ökat digitalt utanförskap, vilket måste
adresseras.
För att Malmö ska kunna vara en attraktiv arbetsgivare måste arbetsmiljön och
arbetsbelastningen för lärare, socialsekreterare, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och övriga
akademiker förbättras. Malmö stad har en stor utmaning i att rekrytera akademiker med hög
kompetens. För att säkra kompetensförsörjningen måste frågan få hög prioritet och det måste
finnas en satsning på såväl arbetsmiljö som lön. Ska Malmö stad bli Sveriges mest attraktiva
offentliga arbetsgivare behöver fokus läggas på kompetenshöjning, god arbetsmiljö och goda
arbetsvillkor. Ett hållbart arbetsliv kräver en innovativ arbetsgivare. Saco tycker att Malmö stad
är det.
Saco ser med glädje att det beskrivs hur medarbetare i den pedagogiska verksamheten ges
utrymme att själva styra och utveckla den verksamheten samt att styrningen ska präglas av tillit
till kommunikationen. Saco vill att denna tillit ska finnas för alla professioner inom staden och
är förvånade över att tillitsbaserad styrning inte nämns i relation till stadens resterande
professioner och yrkesgrupper.
För att staden ska nå sina mål är en proaktiv och ambitiös arbetsgivarpolitik nödvändig och vi
som facklig part ser fram emot att kunna bidra i detta arbete.
Avslutningsvis vill vi lyfta fram att oavsett vilka mål som politiken anger för verksamheten så
är det avgörande att budgeten är anpassad därefter. I enlighet med föreskriften om
Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) ska det råda balans mellan krav och
resurser. De politiska beslutsfattarna är ytterst ansvariga för verksamheten och arbetsmiljön.
Saco ställer sig oeniga till förslag till budget 2020 då Saco inte ser att det finns balans mellan
krav och resurser, vilket bidrar till en ohälsosam arbetsmiljö.

För Centrala Sacorådet i Malmö stad

Katrin Skatt Gåvertsson
Ordförande
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