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Lärarförbundet Malmös synpunkter på Malmö stads budget 2022 “Ett öppet och starkt Malmö”

Lärarförbundet ser att det finns höga ambitioner med årets budget och vi delar problembeskrivningarna i
många fall. Vi ser gärna, precis som budgeten, ett öppet och starkt Malmö. En förutsättning för det är
att våra gemensamma medel satsas där det ger tydligast effekt. Den fulla indexuppräkningen utan krav
på effektiviseringar ger stadens verksamheter bättre möjligheter än de senaste åren att nå önskade mål.
Då vårt naturliga huvudfokus är skolan kommer våra synpunkter främst riktas dit men även mot
närliggande och övergripande områden.
Vi ser positivt på och delar bilden att satsningar på mindre barngrupper i förskolan är ett sätt att
bygga goda förutsättningar för ett gott liv. Bättre förutsättningar för lärare och skolledare inom
förskolan är helt nödvändigt för att nå de mål som ställs även för andra skolformer. Vi hade gärna
sett att politiken vågade göra motsvarande satsningar även längre fram i utbildningskedjan. Med
mindre elevgrupper och fler lärare per elev även inom grund- och gymnasieskolan hade många av
de svårigheter som de kompensatoriska åtgärderna som föreslås ska lösa, såsom lovskola och
andra riktade satsningar, kunnat omhändertas i den ordinarie verksamheten. Med rätt
förutsättningar i alla Malmös klassrum kan alla elever lyckas med sin skolgång vilket är ett tydligt
målområde. Satsningar i denna riktning kan i förlängningen även påverka stadens övergripande
mål om ökad självförsörjning, trygghet och demokrati då vi vet hur viktig en gymnasieexamen är
för möjligheterna till ett gott liv
Satsningar som grundar sig i professionens behov hade dessutom haft positiva effekter på lärarnas
arbetsmiljö och Malmö stads möjligheter att som arbetsgivare locka till sig lärare och skolledare.
Nu finns det dessvärre exempel på motsatsen i budget. Övertron på lovskolan till viss del men
framförallt tron på ett treterminssystem. Varför överges inte den tanken? Gör det och rikta istället
såväl fokus som resurser på att ge lärarna i Malmö stad en attraktiv arbetsmiljö med
förutsättningar att nå alla elever, oavsett var i staden de verkar. För det är inte bara
förutsättningarna för stadens unga som är olika, även lärare och skolledare har alltför olika
möjligheter att göra ett gott jobb. Vi vill se att Malmö stad blir och uppfattas som en bra
arbetsgivare för alla sina lärare och skolledare vilket inte är fallet idag.
Vi konstaterar med tillfredsställelse att Kulturskolan beskrivs som en viktig aktör för att stärka
barn och unga genom hela utbildningssystemet. Vi vill också lyfta fram Kulturskolans roll och
ansvar i utbildningskedjan. Gymnasieskolans i Malmös spetsutbildningar finns inom de estetiska
ämnena. Utan en väl fungerande infrastruktur i den egna staden försvåras möjligheten för de av
Malmös barn och unga som så önskar, att gå vidare till konstnärliga studier på eftergymnasial nivå.
Vi vill på så sätt understryka vikten av en kvalificerad grundutbildning med start i kulturskolan.
Avslutningsvis funderar vi över området ”en god organisation”. Ambitionen att bli Sveriges bästa
offentliga arbetsgivare är typiskt malmöitiskt kaxigt och något som vi gärna hjälper till att
förverkliga. Något som staden direkt skulle kunna göra är att använda en del av
“coronaöverskottet” och se till att gravida medarbetare inte behöver förbjudas att arbeta utan kan
användas till kvalitetshöjande insatser i de verksamheter de verkar i. I ett mer långsiktigt
perspektiv ser vi att ambitionen kräver ett partsammansatt arbete i en rad frågor. Förutom
satsningar på förutsättningar för den personal som dagligen möter malmöbor, likt det vi beskriver
kopplat till minskad storlek på barn- och elevgrupper, behöver även det systematiska
arbetsmiljöarbetet och löneprocessen bli områden där fackliga och arbetsgivare tillsammans hittar
de bästa lösningarna. Förbättrade möjligheter att utföra uppdraget, en förbättrad arbetsmiljö och
fortsatta lönesatsningar ligger i linje med det. Inte bara för att lösa lärarbrist eller för att fler unga
ges möjligheten att lyckas. Det ger även möjligheten till det öppna och starka Malmö som vi alla
vill se.
Marie Wall Almquist, ordförande Lärarförbundet Malmö
Postadress

Box 4023
203 11 Malmö

Gatuadress

Rörsjögatan 26

Telefon

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

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

