
llllt ·08· 2 7 
Oiarlanr 1 
2D''S 

l 

Fråga till Bildnings- och lärandenämndens ordförande Eva Stenberg (S) om 

förste lärare och lektorer i Sala Kommun. 

l februari 2013 gick Sveriges regering, genom statsrådet Björklund, ut med 

information om att regeringen har beslutat att införa ett statsbidrag för två nya 

karriärtjänster; förste lärare och lektor i skolan 1
. Detta föranledde till 

regeringens proposition 2012/13:136. 

Syftet med karriärtjänsterna är att öka lärarnas karriärmöjligheter. Senast den 

15 oktober 2013 skall Sveriges kommuner rapportera till skolverket vilka som 

tillsätts som förste lärare. Ortstidningen, Sala Allehanda rapporterade den 14 

augusti 2013 att Sala Kommun inte kommer att hinna med att tillsätta 

tjänsterna. Mot bakgrund av att informationen om de nya tjänsterna kom i 

februari är jag frågande till om den politiska ledningen i Bildnings- och 

lärandenämnden har prioriterat frågan. Om inte är det ett svek mot lärarna i 

Sala kommun. 

Därför vill jag fråga Bildnings- och lärandenämndens ordförande, Eva Stenberg 

(S) om nämnden politiskt arbetar för att införa någon av de nya tjänsterna i 

Sala Kommun? 

Andreas Weiborn (M) 
f 

1 Utbildningsdepartementet/Regeringen pressmeddelande 2013-02- 23: 
http:/ jwww.regeringen.sejsbjd/16843/a/209835 
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Svar till Andreas Weiborn (M) 
Det pågår ett arbete i Sala kommun, med förvaltning och fackliga företrädare med 
att inrätta karriärstjänster /förste lärare, givetvis så ser jag att detta genomförs i Sala 
kommun. 

Viktigt att detta sker med noggrann utredning där Sala kommun vill betona vikten 
av att inrätta dessa tjänster är ändamålsenliga, det vill säga leder till förbättrade 
resultat i skolan. Lärares karriärmöjligheter och övriga villkor är ett medel i detta 
arbete, inget mål i sig. 

Inriktningen skall vara skolformsövergripande och ämnesövergripande. 

Faktum är att skickliga lärare är en viktig faktor för att eleverna ska nå goda 
resultat. 

l själva utvecklingsuppdraget skall fokus vara inriktat mot att utifrån erfarenhet och 
forskning identifiera, tillämpa och implementera metoder som ökar mål uppfyllelsen, 
men också identifiera, begränsa och avveckla metoder där korrelationen till goda 
studieresultat är svag. 

Eva Stenberg (S) 
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