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INTERPELLATION inrätta en Skolkommission i Eskilstuna
Våld och hot är sedan ett par år tillbaka återkommande inslag i flera av Eskilstunas grundskolor.
Att polis och väktare vid ett flertal tillfällen kallats in för att garantera säkerheten visar hur
allvarliga problemen är. Och att incidenterna dessvärre fortsätter att upprepa sig visar att skolorna
haft svårt att hantera den uppkomna situationen.
Problemen hänger samman med en utveckling där vårt samhälle ställts inför ökade
utmaningar: barn och unga med psykisk ohälsa ökar, ökande ekonomiska klyftor och
segregationen på bostadsmarknaden. Vår stad växer, skollokalerna är överfulla och det råder stor
brist på behöriga pedagoger.
Vi förstår att skolpersonalen dagligen kämpar med dessa problem och gör allt de förmår för att
våra barn ska må bra. Men vi måste från politiskt håll måste ta vårt ansvar och se om inte också
vi kan göra mer för att stödja verksamheten. Våld, hot och polisnärvaro får inte tillhöra barns
eller skolpersonalens normala vardag. De ska kunna koncentrera sig på sina studieuppgifter i lugn
och ro utan att störas av slagsmål på skolgårdarna.
Vi har under året tagit del av alarmerande uppgifter rörande situationen i förskolan. Vi har
träffat personal från flera förskolor och talat med lokala representanter från Förskole-upproret.
Vår samlade bild är att situationen på ett flertal förskolor är ohållbar och att det också har fått
fortgå under en längre tid. Vad värre är, ansvarig nämnd förses med skönmålade siffror och
statistik som inte ger en korrekt bild av hur verksamheten i realiteten bedrivs.
Våra ansvariga politiker kan inte vänta på att situationen eskalerar eller att något ännu värre
inträffar, innan tillräckliga åtgärder sätts in. Miljöpartiet föreslår därför ett brett paket med
lösningar för att vända utvecklingen.

Slagsmål, trakasserier och hot är sedan ett par år tillbaka vanligt förekommande inslag i flera
av Eskilstunas grundskolor. Den återkommande rapporteringen om nya incidenter ger bilden av
en närmast ohanterlig situation och en barn- och utbildningsförvaltning som försökt, men inte
lyckats förändra den dystra verkligheten.
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Skolan i Eskilstuna behöver en omstart och en långsiktig strategi. Vi vill öka samverkan för
skolorna i Eskilstuna genom att tillsätta en skolkommission som ska ha fritt mandat att komma
med förslag gällande allt som rör skolorna och förskolorna. Vi ser gärna att följande ingår:
1. Lärarprofessionen, representerade av Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund samt
Skolledarna
2. Förskoleupproret
3. Polisen, i våldsförbyggande och rådgivande arbete
4. Representanter från lärarutbildningen på MDH, för åsikter och inspel om hur Eskilstuna ska
bli en attraktiv stad att arbeta som lärare i
5. Elevkårsrepresentanter för ett elevperspektiv
6. Socialtjänsten, i rådgivande arbete
Kommissionen ska arbeta för att kontinuerligt samverka för en bättre skola i Eskilstuna
tillsammans med politiker i barn- och utbildningsnämnden.

Jag vill fråga ordföranden i grundskolenämnden följande:
● På vilket sätt kan skolans personal1 lämna synpunkter rörande nuläget i
verksamheten?
● På vilket sätt kan skolans personal lämna synpunkter på hur skolan bör bedriva
verksamhet framöver?
● Vilka rutiner har Barn- och utbildningsförvaltningen för rapportering av tillbud och
incidenter?
● På vilket sätt har verksamheterna förändrats sedan mars 2017 vad gäller
personalens och barnens situation på förskola och grundskola?

Marielle Lahti
Miljöpartiet de gröna
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Nedan följer en lista på nyhetsrubriker från det senaste åren. De flesta rör enskilda
händelser där våld och hot förekommit i kommunens skolor:
25/5 2018: Storbråk på skola i Eskilstuna,
Stålforsskolan https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sormland/storbrak-pa-skola-i-eskilst
una-polisen-pa-plats
28/5 2018 Bråk på skola i Eskiltstuna,
Stålforsskolan https://www.ekuriren.se/eskilstuna/larm-om-nytt-brak-pa-stalforsskola
n-tva-personer-omhandertagna-av-polis/
16/3 2018: Elever och lärare hotade på skola i Eskilstuna:
https://www.ekuriren.se/eskilstuna/elever-hotade-barn-och-larare-pa-skola/
26/1 2018 Misshandel i lågstadiet:
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/e1P3JM/foraldrar-vittnar-om-hot-och-vald--pa-l
agstadieskola
25/1 2018: Våld på Mesta skola:
https://www.ekuriren.se/eskilstuna/foraldrarna-slar-larm-om-valdet-anmaler-mesta-sk
ola/
27/9 2017 Bråk på skola i Eskilstuna,
Stålforsskolan https://www.ekuriren.se/eskilstuna/polisinsats-pa-stalforsskolan-efter-b
rak/
26/3 2017 Våld på Fröslunda skola:
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sormland/skolan-dar-valdet-harskar
18/5 2016 Vakter på skola i Eskilstuna, Faktoriskolan efter
hot https://www.ekuriren.se/nyheter/vakter-pa-skola-efter-hot-mot-elever/
27/10-2016 Årbyskolan tvingas ha väktare efter hot mot
personal https://www.ekuriren.se/nyheter/arbyskolan-tvingas-hyra-securitasvakter/
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§ 252
Interpellation - Inrätta en skolkommission i
Eskilstuna (KSKF/2018:473)
Beslut
Interpellationen får ställas.

Ärendebeskrivning
Marielle Lahti (MP) har den 12 december 2018 lämnat in en interpellation – Inrätta
en skolkommission i Eskilstuna.
Interpellationen ställs till grundskolenämndens tillträdande ordförande Mona
Kanaan (S).
______
Beslutet skickas till:
Mona Kanaan (S)
Marielle Lahti (MP)

Vi gör Eskilstuna – tillsammans
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