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Förstärkning av skolans budget
I budget för 2016 genomförde den socialdemokratiska majoriteten stora nedskärningar på
skolan. Besparingskravet skärptes till 2,5 procent i komplettering av budget och utöver det
togs tilläggsanslaget för nyanlända bort.
Nu är konsekvenserna tydliga. Bara i grundskolan ska över hundra tjänster bort.
Kringpersonal som till exempel språkstöd försvinner och vakanser tillsätts inte. De skolor
som redan hade en tuff situation drabbas hårdast. Det är dels de skolor som tar emot många
nyanlända. Men det är också små skolor på landsbygden som redan innan arbetade med
minimal bemanning. Lärarfacken larmar om en mycket svår situation för arbetsmiljön.
I resten av Sverige råder lärarbrist. Stockholm ska rekrytera 1000 lärare. Men i Eskilstuna ska
vi tydligen göra tvärtom.
Liberalerna kan inte acceptera den här utvecklingen. I vårt budgetförslag för 2016 satsade vi
på höjd skolpeng - inte en sänkning. Men läget är akut. Vi kan inte vänta till 2017 och nästa
budget.
Liberalerna uppmanar därför kommunstyrelsen att agera under pågående budgetår för att
lindra konsekvenserna av nedskärningarna.
Med anledning av ovanstående yrkar vi:


Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om förstärkningar av
skolans budgetram under pågående budgetår 2016. Förstärkningen ska träda i kraft
till höstterminen och vara så utformad att de skolor som drabbats hårdast får störst
förstärkning.



Kommunstyrelsen föreslår till kommunfullmäktige att i bokslutsdispositionerna för
2015 låta barn- och utbildningsnämnden behålla en större del av sitt överskott från
2015 och att avsätta en summa i proportion till detta till skola och förskola inom
Torshälla stads nämnd.



Kommunstyrelsen uppdrar åt konsult och uppdrag att avskaffa serviceavgiften för
iPads omedelbart. Denna avgift är en stor kostnad för skolorna utan att de får något
för den, därför är den orättfärdig.



Kommunstyrelsen ser över och lättar på restriktiviteten vad gäller anställningar och
inköp vad gäller skola och förskola.
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