Sveriges Skolledarförbund yrkande angående Lundakvintettens
budgetförslag för 2019-2021.
Stärkt elevhälsa
Sveriges Skolledarförbund är mycket positiva till detta. Nu hoppas vi kunna uppfylla lagkrav och
åtgärda brister i elevhälsan samt kunna arbeta mer förebyggande och få möjlighet att rekrytera all
personal inom elevhälsans samtliga kompetenser så att den samlade elevhälsan kan användas främst
förebyggande och hälsofrämjande för att stödja alla barn och elevers utveckling att nå målen.

Rättvisa löner, ta bort gapet efter Lärarlönelyftet

och öka misstroendet mellan lärare (igen) anser Sveriges Skolledarförbund.
Ska alla nyanställda som uppfyller kraven också få 1500 kr? De har fått en lön som gott och väl
motsvarar lärarlönelyftet. Lönedrivning på lärare har varit stor de senaste två åren, en ny lärare får i
snitt cirka 500 kr mer per års erfarenhet jämfört med redan anställda. En lärare som är 40 år får i dag
samma lön som en som är 50 år. Lärarlönelyftet bör ges till den person som inte har lärarlönelyftet,
och som inte kompenserats för det när de anställts. Annars missgynnas återigen lärare som varit
länge i kommunen. Lärare med lång anställningstid och med låg lön får annars lika stor ökning som
nya som redan ligger högt i lön, ofta högre än vad lärarlönelyftet skulle gett dem, detta gäller alla
lärare, inkl förskollärare. Vi föreslår att låta skolledare ta hand om fördelningen inom lönerevisionen
och se till att fördela avsatta pengar till de som förtjänar. Vi ställer också frågan om det inte är dags
för ett S
 kolledar-lyft för att behålla duktiga skolledare i Lunds kommun? Det är större brist på
skolledare i dag än det är brist på lärare.
Vi hoppas också att arbetsgivaren låter löneökningar ske genom en ökad barn/elevpeng, så att alla
kommuner som har elever i Lunds kommun också får vara med och betala, och att löneökningen inte
tas inom befintlig ram, eftersom Lund redan ligger på extremt låga 82 % i kostnader per elev i
gymnasieskolan jämfört med liknande kommuner, enligt Skolverkets databas SIRIS.

Satsning på förskola och F-3
Alla satsningar på förskola och skola är välbehövliga. Men det rådande sparbetinget för förskola, åk
4-9 och gymnasiet får dras med hotar att Lunds kommun inte uppfyller gällande och kommande
skollag 2019. Prognos för 2018 budget visar redan hur svårt mellan- och högstadiet har att få ihop
budgeten. Ingen högstadieskola (vad vi känner till) kommer klara årets budget och det finns inte mer
att spara på så en satsning även på 4-9 är nödvändig anser vi. Timplanen kommer att öka för nämnda
årskurser under nästkommande budgetår vilket kommer öka kostnaderna, vilket kommer att medföra
en risk för en övertalighet av pedagoger i förhållande till kommande budgetförslag eftersom
föreslagna budget inte kommer att räcka till.

Det är hög tid att avsluta besparingen på skolorna i Lund som vi har haft sedan 2017.
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