Interpellation
2021-03-04

Kommer Lundakvintetten säkra arbetsmiljön i skolorna?
Barn- och skolnämndens verksamheter påverkas i allra högsta grad av händelseutvecklingen
kring coronaviruset. Personalen i Lunds kommuns skolor gör ett fantastiskt arbete för att
hantera situationen under rådande omständigheter. Lunds kommun följer regeringens,
Folkhälsomyndighetens och Smittskydd Skånes rekommendationer. Enligt nya sådana kommer
all undervisning på högstadiet ske på distans vecka 9 för att minimera smittspridningen efter
sportlovet. Mellan vecka 10 och 12 har en årskurs i taget närundervisning på skolan.
Vad som händer efter vecka 12 är det fortfarande inte planerat för. Lunds kommun måste
fortsätta att följa utvecklingen och planera för en trygg undervisning av hög kvalitet både för
elever och personal. Så småningom, när smittläget tillåter, bör elever och lärare återgå till
närundervisning. Då krävs det att Lunds kommun som arbetsgivare är väl förberett för att säkra
en bra arbets- och studiemiljö där ingen utsätts för fara. Trängsel och svårigheter att hålla
avstånd kan utgöra en risk för medarbetares och elevers hälsa. Det kan vi inte under några
omständigheter tillåta.
Fackliga organisationer har vittnat om att deras medlemmar känner en stor oro och stress med
anledning av deras arbetsmiljö under pandemin. Lärarnas riksförbund aviserade i slutet av
månaden att de skulle överväga att stoppa gymnasie- och högstadieelevernas återgång till fysisk
undervisning efter sportlovet. Förutsättningarna har efter detta ändrats och som noterats ovan
fortsätter fjärrundervisningen delvis fram till vecka 12. Däremot finns oron bland lärarkåren
kvar inför den framtida återgången till närundervisning. För att säkerställa att en god arbetsmiljö
bibehålls krävs en noggrann planering.
Mot bakgrund av detta har jag följande frågor till barn- och skolnämndens ordförande Mia
Honeth (L):
•

•

Vilka åtgärder är du som ordförande i barn- och skolnämnden redo att vidta för att
säkerställa att både personal och elever känner sig trygga vid återgång till
närundervisning?
Är du som ordförande i barn- och skolnämnden redo att vidta åtgärder för att skapa
ekonomiska förutsättningar för att vidta de åtgärder som krävs för att säkra en trygg och
smittfri arbetsmiljö när eleverna påbörjar återgången till närundervisning utan att detta
påverkar verksamheten i övrigt negativt?

