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Interpellation

Lärarförbundets ranking Bästa Skolkommun
Lärarförbundet har nu presenterat sin årliga rankinglista över vilken som är Sveriges Bästa
Skolkommun. En mängd faktorer vägs in i det slutliga resultatet: betyg, lärartäthet, hur många
elever som klarar gymnasiet på tre år samt hur mycket resurser kommunen lägger på skolan.
I år kom Eskilstuna på en föga hedrande 241:a plats. Det är ett tapp med 63 placeringar och den
sämsta placeringen hittills. Trenden är nedåtgående.
2013
2014
2015
2016
2017

211
162
199
178
241

De områden där Eskilstuna sticker ut negativt är framför allt de som rör lärarnas arbetssituation:
lärartäthet, andel utbildade lärare samt friska lärare. Men även andelen ungdomar som fullgjort
gymnasiet på tre år har sjunkit sedan föregående år.
Eskilstuna har hög arbetslöshet, hög andel som behöver socialbidrag och en omfattande social
problematik. Vi har också en stor andel elever som har ett annat modersmål än svenska. För oss i
Liberalerna är det viktigaste sättet att motverka de problem som finns, överbrygga klyftorna och ge
alla lika möjligheter i livet en riktigt bra skola.
Med anledning av ovanstående vill jag fråga barn- och utbildningsnämndens ordförande Jari
Puustinen (M):


Vilka åtgärder tänker du vidta för att Eskilstuna ska klättra i rankingen – i synnerhet på de
områden där vi presterat svagt?

För Liberalerna

Niklas Frykman
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§ 254
Interpellation – Lärarförbundets ranking Bästa
Skolkommun (KSKF/2017:553)
Beslut
Interpellationen får ställas.

Ärendebeskrivning
Niklas Frykman (L) har den 6 oktober 2017 lämnat in en interpellation –
Lärarförbundets ranking Bästa skolkommun.
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
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