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SKOLNÄMNDEN SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

lnk. 2020 -10- 1 9 
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Dpb: 

Svar på interpellation om särskilda grupper i förskolan 
Louise Eriksson (SO) ställer i en interpellation frågor om likvärdighet och särskilda 
grupper inom förskolan. 

Interpellanten nämnder tre förskolor där det för närvarande finns särskilda grupper 
med anpassad verksamhet för barn med olika funktionshinder. Det är viktigt att 
framhålla att samtliga förskolor kan ta emot barn i behov av särskilda insatser och 
med funktionshinder. Likvärdighetsprincipen som interpellanten hänvisar till, 
innebär att barn skall ges likvärdiga förutsättningar. Funktionshindren, eller 
funktionsvariationerna som man också säger, varierar från varje enskild individ. 
Somliga av dessa barn kan fungera bra integrerad i en vanlig förskolegrupp, ibland 
med stöd av extra personal eller genom en något mindre barngrupp. Andra barn 
behöver mycket omfattande omvårdnadsinsatser, kan ha omfattande psykiska eller 
fysiska funktionshinder, behöver sondmatas, etcetera. Där blir de särskilda 
insatserna betydligt mer omfattande. Lösningen är då ibland att dessa barn erbjuds 
plats på särskilda avdelningar med specialutbildad personal. 

Även barn med funktionsvariationer utvecklas. Verksamheten behöver anpassas till 
barnets ålder, mognad och omvårdnadsbehov. 

Det är upp till verksamheten att organisera detta på bästa sätt. Det är inte 
skolnämnden som inrättat dessa särskilda grupper. Däremot får nämnden 
information om verksamhetsmässiga förändringar. Antalet barn med mycket 
omfattande särskilda behov varierar mellan åren. För närvarande är vi inne i en tid 
då behoven är ovanligt stora - vilket är ett av skälen till att en avdelning på Gärdesta 
omvandlats till en specialavdelning. Om behoven minskar igen, kommer 
verksamheten att anpassas till detta. Barn och Utbildning tar då h_änsyn till 
behovens art, vilken omfattning, hur det berör enskilda placerade barn och var de 
bor. Det sker också i nära samverkan med berörda vårdnadshavare. 

Det här rör sig totalt sett om en mycket liten grupp barn och av integritetsskäl vill 
jag i detta forum inte beskriva exakt ur vilka bedömningar eller diagnoser olika 
avdelningar är anpassade. Det kan dessutom ändras på kort tid. Jag har full tillit till 
att förskolorna anpassar verksamheten utifrån de bedömningar som görs med stöd 
av exempelvis regionens barn- och ungdomspsyiatri (BUP), habiliteringen och Barn
och Utbildnings egen elevhälsoverksamhet. Där finns god kunskap om barns hälsa 
och vilka insatser som behövs, för varje enskild individ. 

Jag kan inte som politiker bedöma om det finns barn som; interpellanten uttrycker 
det "med god marginal" kvalar in till sådana särskilda grupper, men inte får plats. Jag 
överlåter sådana bedömningar av individärenden till professionen. Det är också 
professionen som får bedöma hur olika förskolegrupper sätts samman, var och hur 
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man kan integrera barn med funktionshinder i barngrupper, när det behövs 
särskilda grupper och hur dessa sätts samman. 

Det här är ett arbetssätt som skall ge berörda barn och vårdnadshavare bästa 
möjliga rättssäkerhet. Insatserna kan skilja sig åt, utifrån en samlad bedömning av 
barnets behov, var det bor, vilka vistelsetider som efterfrågas, med mera. 

Det kan uppstå situationer där det inte finns underlag för en särskilt anpassad grupp 
på den närmast berörda förskolan och att vårdnadshavare och 
förskoleverksamheten då behöver finna bästa möjliga lösning i just den situationen. 

Så det konkreta svaret på interpellantens inledande grundfrågor om budget och 
personaltäthet är identiska för alla särskilda grupper, är nej. Insatserna för barn i 
behov av särskild stöd och/ eller med funktionshinder varierar utifrån bedömning av 
varje enskilt barns behov. Därför finns inga identiska budgetar eller exakta normer 
för personaltäthet. 

Interpellanten undrar om folkbokföringsadress påverkar tillgången till sådana 
särskilda grupper. Svaret är att behovet styr, inte adressen. Barn som bor nära en 
förskola som för tillfället har en särskild grupp, kommer förstås att ha närmare till 
den verksamheten än barn som bor långt ifrån just den förskolan. Det går inte att 
erbjuda specialanpassade grupper på alla förskolor, då det inte finns underlag detta 
överallt. Det behövs ett antal barn för att bilda en sådan grupp. 

Självklart arbetar skolnämnden för att alla barn tillförsäkras en trygg och säker 
vistelse i verksamheten. Om verksamheten mot förmodan skulle begå ett lagbrott i 
hanteringen, så redovisas inte det i bokslut, utan som information eller ärende till 
skolnämnden. 

Jag har inte fått några signaler om att det finns direkt otrygga miljöer. Det görs 
rutinmässigt uppföljningar av arbetsmiljön för såväl personal som elever och barn. 
Däremot varierar förutsättningarna. Vid nybyggnationer och renoveringar ställs 
större krav på exempelvis tillgänglighet. Vi vet att många av våra fastigheter har ett 
eftersläpande underhåll och att vi därför har en stor utmaning framför oss, men 
därmed även möjligheter till betydande förbättringar. Milj ön i nybyggda skolor och 
förskolor är genomgående bättre än i det äldre fastighetsbeståndet. 

Kränkningsanmälningar, det vill säga anmälningar om kränkande behandling, kan 
göras genom att det tas upp direkt med verksamheten, till vår klagomålshantering 
eller till skolinspektionen. Den som känner sig kränkt har alltså möjlighet att få sin 
sak prövad. Jag känner inte till något aktuellt fall med en anmälan när det gäller just 
placeringar av förskolebarn med funktionshinder. 

Skolskjutsfrågan ligger inte inom Skolnämndens ansvarsområde, inte heller frågan 
om tillgång till handikapparkeringar. Men även sådana frågor kan hanteras via 
klagomålshanteringen. Barn och Utbildning ser då till att de når rätt adressat. 
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Interpellation gällande Likvärdighetsprincipen 

Till Skolnämndens ordförande Bengt Larsson: 

Skolnämnden kan idag erbjuda 3 Förskolor för barn som är i behov av 
särskilda insatser samt barn som har funktionhinder. 

Det är Stacken, Dalhem samt Gärdesta. 

Med anledning av ovanstående redogörelse ställer jag följande frågor: 

Förkommer det Likvärdighetsprincip gällande dessa 3 enheter dvs 
har alla 3: 

• identiska budgetar 

• antal personal/barn 

Vad är det som avgör vilken av enheterna ban1en går på, är det 
folkbokföringsadress eller 01nvårdnadsbehov? 

Ökar möjligheterna/är det avgörande på vilken gatuadress barnet bor 
på för att tillförsäkras goda levnadsvillkor? 

Det finns barn i våra övriga Förskoleverksamheter s01n med god 
marginal "kvalar in" för en plats hos de 3 1nen som inte får det. Hur 
tillförsäkras deras 01nvårdnadsbehov utifrån 
Likvärdighetsprincipen? 

Är enheterna "nischade" dvs är barngrupperna hon1ogena utifrån 
01nvårdnadsbehov? 

I vilka bokslut redovisas att lagen fullt ut följs och ana1n1nas som 
d .. k? et var tan t. 

Hur många kränkningsann1älningar har erbjudits, upprättats och 
läim1ats in i de fall son1 insatser nekats dessa elever? 

I jämförbara kon1muner är dessa elever bla beviljade Särskild 
skolskjuts för att kunna ta sig till och från forskolan. 



Hur 1nånga elever son1 är inskrivna på Stacken, dalhe1n san1t 
Gärdesta har sedan 2019-01 nekats Särskild skolskjuts? 

För att undvika diskrin1inering och eftersträva likabehandling: 
Kon1n1er även dessa elever kunna räkna 1ned att Skolnänmden från 
och n1ed nu och fran1gent komn1er att tillförsäkra dessa elever en 
trygg och säker vistelse hos oss? 

Är tillgängligheten för saintliga av dessa elever fullt ut tillgodosedd 
i san1tliga verksan1heter? 

Några av dessa barn sitter i rullstol. Finnas det tillräckligt med 
parkeringsplatser för funktionshindrade inom dessa 3 verksamheter? 

Sverige har tillträtt Fören ta Nationernas (FN) internationella 
konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 
Konventionen antogs av FN:s generalförsamling den 13 december 
2006 och öppnades för undertecknande den 30 mars 2007. Den 
undertecknades då av 82 länder, däribland Sverige. 

Sverige har därutöver tillträtt ett fakultativt (frivilligt) protokoll till 
konventionen som innebär att den enskilde har möjlighet att klaga till 
om han eller hon anser att hans eller hennes rättigheter är kränkta. 

Den nya konventionen utgör en fortsättning på arbetet inom FN för att 
få till stånd internationella regler om funktionshindrade personers rätt 
till delaktighet och jämlikhet, ett arbete som 199 3 resulterade i att 
FN:s generalförsamling antog standardregler om delaktighet och 
jämlikhet för människor med funktionsnedsättning. 

Standardreglerna har haft stor betydelse som vägledande instrument 
när det gäller handikappolitiken i Sverige. Representanter för 
regeringen i Sverige och handikapprörelsen i Sverige har också varit 
aktiva i arbetet på den nya konventionen. Den nya konventionen 
tillhör de centrala konventionerna om mänskliga rättigheter, har till 
syfte att undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning att 
åtnjuta sina mänskliga rättigheter. 



En genomgång av konventionens 50 artiklar och hur svensk 
lagstiftning och övriga förhållanden i Sverige förhåller sig till dessa. I 
promemorian dras slutsatsen " - att mycket återstår att göra i det 

handikappolitiska arbetet innan Sverige på alla punkter kan anses 
uppfylla de åtaganden och krav som konventionen innebär och att 
konventionen kommer att kunna utgöra ett viktigt måldokument i 
det fortsatta handikappolitiska arbetet i Sverige. Konventionen och 
protokollet är av större vikt och godkänndes av riksdagen enligt 10 
kap. 2 § regeringsformen. 

Flera av barnen tillhör LSS. 

LSS är sedan n1itten av 90 talet en Rättighetslag vilket ska bla 

tillförsäkra att de barn & ungdmnar so1n tillhör personkretsarna får 

leva ett liv på lika villkor s0111 andra barn & ungdmnar i jäinförbar 

ålder. 

Vi här i Sala fattade ett historiskt beslut son1 i 8 år nu har kom1nit att 

påverka all kom1nunal verksainhet in i minsta detalj. Jag hänvisar 

till Ko1111nunsstyrelsens beslut 2012-11-08 § 241: 

att Sala kommun har följande värdegrund beträffande barn: "Sala 
kommun tar ett gemensamt ansvar för barn och unga, Sala kommun 
sätter barnets bästa i främsta rummet, barnet ska komma till tals och 
få respekt i frågor som berör dem. " 

att Sala kommun har följande mål för att arbeta i enlighet med FN:s 
barnkonvention: "Barnkonventionen ska genomsyra all verksamhet 
och alla beslut i kommunen. " 

att varje styrelse och nämnd ska redovisa hur man uppmärksammar 
barnkonventionen vid beslut med tydlig påverkan på barn, genom 
barn checklista. 

Louise Eriksson (SD) 


