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Interpellationssvar
Niklas Frykman (L) har till Barn-och utbildningsnämndens ordförande, Jari
Puustinen (M) ställt en interpellation angående skolreformer.
Vad tänker du göra för att införa lärarassistenter i Eskilstuna?
Lärarassistenter, som ny kategori och med ett administrativt uppdrag, kommer att
införas som ett test på Fröslundaskolan och Lundbyskolan vid terminsstart läsåret
16/17 och pågå hela läsåret. Lärarassistenter kommer, organisatoriskt, att tillhöra
arbetslag årskurs 4-6 och vara arbetslagets ”högra hand” genom att avlasta lärarna
med administrativa arbetsuppgifter så att de kan fokusera på kärnuppdraget enligt
läroplanen. Tjänsterna kommer att utvärderas under våren 2017.
Barn- och utbildningsförvaltningen ser att intresset för att anställa lärarassistenter
kommer att öka i förvaltningen när vi inför den nya kategorin och man ser
möjligheterna detta medför.
Vad tänker du göra för att höja lärarlönerna och bygga ut karriärtjänsterna i
Eskilstuna?
Eskilstuna kommuns lönepolitik har de senaste åren möjliggjort att lärare har
kunnat få ett bra lönepåslag. Lärargruppen har i de senaste årens löneöversyner
varit en prioriterad grupp. Detta har gjort att Eskilstuna kommuns lärarlöner ligger
över medianlönen med jämförbara kommuner.
Barn- och utbildningsförvaltningen kommer att delta i lärarlönelyftet som är en
satsning från regeringen där särskilt skickliga lärare kan få möjlighet att få upp till
3000 kr i förhöjd lön. Kriterier för detta arbetas nu fram inom förvaltningen.
Vad tänker du göra för att införa central rättning av nationella prov i
Eskilstuna?
Att införa central rättning av nationella prov i Eskilstuna finns idag inte på
majoritetens agenda. Skolan i Eskilstuna står inför stora utmaningar och vi har ett
tydligt fokus på dem den närmsta tiden. Frågan kommer med all sannolikhet att
lyftas inom en framtid men för tillfället främjas andra områden i skolan.
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Eskilstuna kommun
Kommunfullmäktige
2016-03-16
Interpellation

Tre bra skolreformer
Den 7 mars skrev Moderaternas partiledare Anna Kinberg Batra på DN Debatt om skolan.
Hon föreslår där tre reformer för att förbättra resultaten och förstärka läraryrket:
1. Inför lärarassistenter för att ge lärarna mer tid till undervisning
2. Höj lärarlönerna och bygg ut karriärtjänsterna
3. Inför central rättning av nationella prov
Detta är utmärkta förslag som stämmer mycket väl överens med den politik Liberalerna
sedan länge driver i Eskilstuna. Vi har själva drivit och stöttat dessa förslag lokalt. Liberalerna
har motionerat om karriärtjänster och central rättning av nationella prov. Vi har avsatt
pengar i våra budgetar till högre lärarlöner. Vi har med glädje röstat för införandet av
lärarsekreterare. Men inget av detta är genomfört.
Eftersom Moderaterna nu har ansvaret för skolan i Eskilstuna och dessa tre områden nu är
utpekade som prioriterade av Moderaterna centralt förväntar vi oss att dessa tre förslag
kommer att genomföras på lokal nivå.
Med anledning av ovanstående vill jag fråga barn- och utbildningsnämndens ordförande Jari
Puustinen (M):




Vad tänker du göra för att införa lärarassistenter i Eskilstuna?
Vad tänker du göra för att höja lärarlönerna och bygga ut karriärtjänsterna i
Eskilstuna?
Vad tänker du göra för att införa central rättning av nationella prov i Eskilstuna?

För Liberalerna

Niklas Frykman
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§ 60
Interpellation - Tre bra skolreformer (KSKF/2016:229)
Beslut
Interpellationen får ställas.

Ärendebeskrivning
Niklas Frykman (L) har den 16 mars 2016 lämnat in en interpellation – Tre bra
skolreformer. Interpellationen ställs till barn- och utbildningsnämndens ordförande
Jari Puustinen (M)
______

Beslutet skickas till:
Jari Puustinen (M)
Niklas Frykman (L)

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2016-04-28
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§ 69
Svar på interpellation - Tre bra skolreformer
(KSKF/2016:229)
Beslut
Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges sammanträde den 26 maj 2016 på
grund av tidsbrist.

Ärendebeskrivning
Niklas Frykman (L) har den 16 mars 2016 lämnat in en interpellation – Tre bra
skolreformer. Interpellationen ställs till barn- och utbildningsnämndens ordförande
Jari Puustinen (M).
Kommunfullmäktige beslutade den 17 mars 2016, § 60, att interpellationen får
ställas till barn- och utbildningsnämndens ordförande Jari Puustinen (M).
______
Beslutet skickas till:
Jari Puustinen (M)
Niklas Frykman (L)

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

