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Svar på interpellation om lärarbehörighet 
Ingela Kilholm Lindström (MP) frågar i en interpellation hur skolorna i Sala 
kommun lyckas rekrytera behöriga lärare och vad som görs för att öka andelen 
behöriga lärare. 

Såsom framgår av svar på en förra interpellationen om andelen behöriga lärare, 
levereras uppgifterna till SCB per 15 oktober varje år. Det är alltså uppgifterna om 
hur läget ser ut just det datumet, och arbetet med att sammanställa den så kallade 
pedagogiska personalstaten, populärt kallat "pedpers" pågår en bit in i november. 
Detta görs i hela landet, för att vi skall kunna jämföra på ett rättvist sätt. Här blir jag 
alltså svaret skyldig. 

Det är ett mycket krävande arbete, med stora administrativa insatser. Uppgifterna 
samkörs sedan i nationella register där lärares utbildning, behörigheter och 
legitimationer i olika ämnen. Ut kommer sedan statistik från SCB som presenteras 
på Skolverkets hemsida. Rutinen är arbetsbesparande för kommunernas 
administration och kvalitetsnivån på materialet blir starkare än om varje kommun 
gör sin egen statistik. 

Jag har bedömt att kostnaderna för att Sala kommun skulle upprätthålla en egen 
detaljerad samlad kontroll vid varje läsårsstart av lärarbehörigheter inte motsvarar 
det värde informationen skulle ge. Jag förutsätter att ansvariga tjänstepersoner gör 
allt som står i deras makt att besätta alla vakanser med behöriga lärare. Inga 
obehöriga får fast anställning. 

Det finns så många andra faktorer som också påverkar, exempelvis att behöriga 
lärare under perioder kan vara ersätta av obehöriga vikarier. Går man allt för långt 
in i detaljer blir uppgifterna därför inte vägledande för styrningen av skolan. 

Den senast tillgängliga och säkerställda statistiken finns från februari i år. Utifrån 
den kan vi dra slutsatser av de långsiktiga trenderna. Även sådana uppgifter kan 
leda vilse om de bryts ner på detaljnivå. För några år sedan signalerade ledningen 
för en av våra mindre landsbygdsskolor att andelen behöriga lärare minskat så 
oroväckande att det kunde ifrågasättas om det gick att fortsätta bedriva 
verksamheten med tillräcklig kvalitetsnivå. I den senast tillgängliga statistiken har 
den skolan numer den högsta andelen behöriga lärare. I en liten personalgrupp kan 
statistiken svänga fort. 
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Jag ber därför åter att få hänvisa till de uppgifter som finns tillgängliga på 
Skolverkets hemsida. Det förekommer flera olika kvalitetsmått när det gäller 
personal och det som används i det jämförelsematerial som Skolverket har i sina 
sammanfattande kommunrapporter brukar vara "andel lärare med pedagogisk 
högskoleexamen". Den siffran är förstås högre än andelen legitimerade lärare. 

Rekryteringsarbetet gällande pedagogisk personal är ett ständigt pågående arbete 
där en ökad samordning av annonsering genomförts. Ett stort arbete görs också via 
kontakter för att locka sökande till Sala. En viktigt förutsättning för lyckade 
rekryteringar är också att vi alla talar om de positiva delar som Salas skolor har. Jag 
ser så mycket som fungerar väldigt bra i våra skolor och som inte syns i den 
allmänna bilden. Här kan vi alla hjälpas åt att balansera bilden och skapa 
förutsättningar för att rekrytera fler behöriga lärare. 

2 (2) 



miljöpartiet 
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Interpellation till Utbildning och 
arbetsmarknadsnämndens ordförande 
Utifrån svaret på vår interpellation till Uans ordförande på kommunfullmäktigs 
sammanträde den 30/8 där ordförande i Uan hänvisade till SCB statistik skulle 
inkomma runt den 15/10 önskar vi att få aktuella svar på våra frågor. 
Ordförande föll dessutom olyckligt ur det digitala mötet och kunde därmed inte 
besvara alla frågor som ställdes under sammanträdet. 

Under de sista åren har vi sett hur resultaten i Salas skolorna har minskat. Tyvärr har 
även andelen behöriga lärare minskat i Salas skolor. 

I våras 2021 publicerade Lärarförbundet Lärarkollen, där vi kan läsa att i Sala 
kommun hade 62 procent av lärarna i grundskolan i lärarlegitimation och behörighet i 
minst ett ämne. I hela riket är Sala rankad som nummer 225 av landets 290 
kommuner. 

Med bakgrund av detta vill jag ställa följande frågor; 

Hur ser det ut med andel behöriga lärare per skolenhet inför läsåret 21/22? 

Vilka åtgärder gör skolkontoret och därigenom rektorer för att säkerställa att andelen 
behöriga lärare ökar i Sala kommun? 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄICTIGE 

Sammanträdesdatum 

2021-10-25 

Dnr 2021/1029 

Interpellation till utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens 
ordförande om andelen behöriga lärare i Sala kommun 

INLEDNING 
Ingela Kilholm Lindström (MP) hemställer om att få ställa rubricerad interpellation 
till utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ordförande Bengt Larsson (C). 

Beslutsunderlag 
Bilaga KS 2021.4783, Interpellation från Ingela Kilholm Lindström (MP), 2021-10-
22 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar, 

att interpellationen får ställas. 

Interpellationen besvaras vid nästkommande kommunfullmäktige. 

Skickas till 
Kanslienheten för bevakning 

Utdragsbestyrka nde 
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