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Gällande sparförslag Internbudget i balans 2018

Lärarnas Riksförbund vänder sig starkt emot neddragningar av alla de slag som
direkt drabbar förutsättningar för barn och unga samt personal inom vår verksamhet.
Situationen i skolan är pressad och vi ser redan nu sjuktalen öka och många
medlemmar som flaggar för utmattningsdepression. Vi har svårt att acceptera att
kärnverksamheten ska belastas då exempelvis sedan länge eftersatta lokaler, som nu
behöver ersättas eller renoveras, samt andra lokallösningar har blivit betungande
utgifter för förvaltningen. Lägg därtill att vi inte får täckning för faktiska
volymökningar.
De föreslagna besparingarna drabbar både elever och personal hårt i hela
utbildningskedjan och vi kan i bästa fall endast räkna med en kvalitetssänkning i
våra verksamheter. Det troliga är dock att vi dessutom kommer att förlora kompetent
personal till helt andra verksamheter och att arbetsbelastningen för kvarvarande
personal kommer att öka. Siris-data visar att vi i Piteå lägger förhållandevis lite
pengar på undervisning av den totala kostnaden per elev och i förhållande till övriga
Norrbotten, både i grund- och gymnasieskola. Ska den summan bli än mindre nu?
En annan oerhört viktig fråga för våra medlemmar är kvalitativ, stadieadekvat men
också ämnesdidaktisk fortbildning. Förslaget att frysa de stackars
fortbildningspengar som vi lärare hittills har åtminstone delvis förfogat över, är
förkastligt. Att tillhöra en profession är att vara i ett ständigt lärande och det rimmar
illa med att man nu vill ta bort den individuella möjligheten att påverka detta, för att
inte tala om hur falskt det klingar med Piteå kommuns policy att vara en attraktiv
arbetsgivare när det gäller just utvecklingsfrågor.
Det går inte att nog understryka mervärdet för lärare att få påverka sin egen
fortbildning, eftersom vi vet vad vi behöver och inspireras av för att göra ett så gott
arbete med eleverna som möjligt. På skolorna finns individuella kompetensutvecklingsplaner där grupper av lärare länge har stått tillbaka och nu har
inplanerade aktiviteter för 2018. Vi måste få poängtera att idag är det viktigare än
någonsin att behållningsrekrytera våra befintliga duktiga lärare och kan konstatera
att det här förslaget skulle riskera att slå in ännu en spik i kompetensförsörjningskistan.
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Att det skulle innebära en tillfällig frysning tror vi dessutom innebär en risk att vi
aldrig mer få se dessa medel. ”Extern finansiering” som det så lämpligt heter i
sparförslaget är inget annat än helt styrd fortbildning enligt konceptet: one fits all.
Många lärare i skolan är helt slut av alla visserligen kvalitativa lyft, men de ger inte
alla det man ropar efter och behöver för att utvecklas och tar dessutom massor av tid
och kraft i anspråk. Att få påverka sin egen fortbildning är så viktigt för många att
man redan nu gör detta på sin fritid bekostat av egna pengar, vilket såklart starkt
ifrågasätts, men visar på det skriande behovet.
Vi ser heller inte hur en avveckling av Kvalitetspoolen skulle kunna innebära en
besparing utan snarare bara att kostnaden dyker upp någon annanstans och att man i
ännu högre grad lider av vikariebrist med allt vad det innebär. Vi tror också att vi
riskerar att förlora personalen från densamma till annat arbete utanför vår
förvaltning och kanske också utanför kommungränsen. Däremot diskuterar vi gärna
förändringar i Kvalitetspoolens förutsättningar för att bättra passa behoven i
ordinarie verksamhet.
De allmänna besparingsförslagen, som inte kan innebära annat än en
kvalitetssänkning, ökad arbetsbelastning, mindre arbetsglädje och minskade resurser
närmast eleverna, oroar oss starkt. I flera år har vi i grundskolan sett exempelvis
priser för läromedel gå upp men inte pengarna för desamma i respektive skolbudget.
Vi är medvetna om att vi ska arbeta mer digitaliserat, men då tillgången på datorer är
begränsad går inte ekvationen ihop. För övrigt visar Siris-data att Piteå kommun
redan nu endast lägger hälften så mycket pengar på just detta område, jämfört med
övriga Norrbotten.
I kärvare tider är det nog rätt väg att gå att man tittar på kringverksamhet och
centralt finansierade tjänster, men vi menar att det borde genomlysas ytterligare för
att i första hand hitta så många och minst dåliga besparingsåtgärder som möjligt där,
innan man går neråt i organisationen. Piteå kommun lägger enligt Siris 24 600 kr per
elev grundskolan på övrigt att jämföra med övriga Norrbotten som ligger runt 1819 000 kr. Möjligheter till samordningar, stab, utvecklingstjänster och kringresurser
måste granskas i första hand på ett genomgripande sätt och inte bara enligt
osthyvelprincipen eller att någon uppkommen vakans får frysa inne.
För Lärarnas Riksförbund,
Ingrid Pihl, ordförande LR Piteå
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