Synpunkter på EVP 2021 samt yrkanden
Sveriges skolledarförbund ser mycket positivt på att nämnderna
kompenseras med 100 procent för volymförändringar samt att ersättning
sker för beräknade prisuppräkningar. Vi ser dock med stor oro på att ett
effektiviseringskrav för den pedagogiska verksamheten föreligger på en
procent. I den föreslagna ekonomi- och verksamhetsplanen med budget för
2021-2023 står att en viktig del av kvalitet inom skolan ä r att lyfta resultaten
och att rä tt fö rutsä ttningar i form av gruppstorlekar, studiero och
resursfö rdelning skapar stora krav på att hitta nya sä tt att arbeta och
organisera sig. Vidare står det att en del av kvaliteten ä ven inom fö rskolan
kan vara mindre gruppstorlekar, som skapar mö jlighet till trygghet samt vilja
och lust att lä ra sig och inom skolan betyder hö g kvalitet bland annat att alla
elever oavsett bakgrund skall uppnå goda resultat och ges mö jligheter till ett
meningsfullt arbetsliv.
Den pedagogiska verksamheten i Lunds kommun har under flera år haft
effektiviseringskrav. Att höja kvaliteten i förskola och skola samtidigt som
verksamheten ska effektiviseras med en procent anser Sveriges
Skolledarförbund inte är möjligt. Tvärtom kommer kvaliteten inom Lunds
förskolor och skolor ytterligare försämras. Effektiviseringskravet är ej i
överenstämmelse med de föreslagna kommunfullmäktigemålen:
2. I Lunds kommun skapas kvalitet som gö r skillnad.
3. Lunds kommun ska vara den bä sta kommunen att bo och leva i, sä rskilt fö r
barn och unga.
7. Lunds kommun ska vara en modern och attraktiv arbetsgivare.
Sveriges Skolledarförbund yrkar på att:
 Effektiviseringskravet på en procent för den pedagogiska verksamheten
tas bort.
 Fackliga kontot bibehålls på oförändrad nivå, dvs att de specificerade
900 000 kronorna finns kvar i budgeten för 2021.
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Yrkanden från Lärarförbundet gällande Lundakvintettens
budgetförslag.
Lärarförbundet i Lund ser med stor oro på Lundakvintettens lagda budgetförslag för 2021.
Lärarförbundet anser att Lunds kommun måste se till att värna om och behålla alla befintliga lärare
och skolledare som kommunen har samt att vara attraktiv så att nyrekryteringar kommer till stånd.
Det skapar kvalitet för verksamheterna i barn och skola. En faktor till kvalitet är kontinuitet för
medarbetaren som föds ur bra arbetsmiljö med trygga arbetsvillkor.
Det går inte att spara sig in i framtiden i dessa verksamheter. Sparandet i detta budgetförslag kan
komma att generera stora kostnadsökningar framöver i form av sjuka lärare, lärare och skolledare
som söker sig härifrån samt i förlängningen sämre kunskapsresultat i skolan.
För varje satsad krona i förebyggande hälsoarbete för medarbetare ger det en återbäring på 4
kronor. Sjuka medarbetare kostar mer i rehabiliteringskostnader, vikariekostnader mm än att aktivt
satsa på hälsoarbetet.
Effektiviseringar som förs fram av politiken blir till besparingar i verksamheten. Detta då det inte förs
dialoger kring innebörden av begreppen. Lärarförbundet menar att det ska föras dialog om hur
effektiviseringar ska göras i berörd verksamhet, såsom mellan alla berörda parter.
Arbetsmiljön kommer att påverkas negativt genom bland annat ökad arbetsbelastning.
Lärarförbundet menar att det inte är förenligt med Arbetsmiljölagens krav enligt föreskriften OSA,
Organisatorisk och social arbetsmiljö AFS 2015:4.
Då Lunds kommun inte har någon hållbar lönepolitik ser Lärarförbundet med tillförsikt och hopp om
den strategi för lönebildning som enligt kvintetten ska tas fram gemensamt.
Lärarförbundet är gärna med i utvecklandet av de anställningserbjudande som kvintetten förfäktar.

Utifrån ovanstående text yrkar Lärarförbundet i Lund på att:
våra yrkeskategorier blir prioriterade i lönerevisionen.
ta bort effektiviseringskraven på de olika förvaltningarna.
Lunds kommun inför 80-90-100 modellen
håller i de hälsofrämjande åtgärderna som redan är påbörjade.
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