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Louise Eriksson (SD) frågar i en interpellation hur Utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden implementerat samt tillämpar Salamancadeklarationen så 
att alla elever i varje årskurs oavsett skolform i Sala kommun ges möjligheten att nå 
målen i läroplanen samtidigt som de har sin fysiska och psykiska hälsa i behållning. 

Det är en mycket viktig fråga, men är så stor och omfattande att det är omöjligt att i 
ett interpellationssvar svara på detaljnivå. 

Hela skolväsendet i Sverige är anordnat för att ge alla elever förutsättningar att nå 
målen. Det finns en rad åtgärder för att elever eller elevgrupper i behov av särskilt 
stöd får kompensatoriskt stöd för att nå målen. 

Vi har särskola, individuella program, särskilda undervisningsgrupper, med mera. Vi 
har också speciallärare och specialpedagoger. Salas elevhälsa är förhållandevis 
starkt centraliserad för att ge bästa möjliga förutsättningar att fördela resurserna på 
ett likvärdigt sätt. Betydelsen av ordet likvärdig, är i detta sammanhang inte att alla 
skall ha exakt lika mycket, utan att elevhälsan skall bidra till att eleverna får 
likvärdiga förutsättningar. 

Sala kommun behöver förbättra arbetet med likvärdighet. Det är delvis kopplat till 
resurser, det vill säga antalet lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, psykologer, 
kuratorer, väl fungerande lokaler, läromedel, etcetera. Men det har också att göra 
med hur vi organiserar arbetet. Vi behöver bli bättre på planer, kartläggning, 
uppföljning, analys med mera. 

Bästa sättet att följa arbetet och få fördjupad förståelse för de åtgärder vi vidtar, de 
arbetssätt vi tillämpar och de resurser som står till förfogande är att följa 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbete och den information och dialog 
som finns där. 

Det finns brister i vårt arbete, som interpellanten säkert, och med rätta, vill antyda. 
Alla elever når inte målen. Det är en stor och komplex utmaning. Jag önskar att det 
fanns enkla svar på vad som behövs, men såväl skolan som samhället i övrigt 
påverkas av många faktorer. För att nå målen behövs, enligt mig, en kombination av 
insatser av kunniga lärare och välorganiserad elevhälsa. 
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Interpellation gällande Salamancadeklarationen 

Till UANs ordförande Bengt Larsson: 

Salamancadeklarationen antogs den 10 juni 1994 i Salamanca i Spanien . 

300 deltagare, 92 regeringar var representerade och 25 internationella organisationer 
deltog. Dåvarande Skolminister Beatrice Ask (M) var Sveriges representant. 
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Samtl iga träffades för att skapa en överenskommelse om att elever i behov av särskilt stöd 
skulle fä en utbi ldn ing ti llsammans med andra barn i sin egen miljö. 

Hela Salarnancadeklarationen handlar om hur man på bästa sätt ska anordna underv isning för 
elever i behov av särskilt stöd. Den kan man läsa om antingen via Specialpedagogiska 
skolmyndighetens webbplats eller i Överenskommet på Skolverkets webbplats 

Sittande Regeringen beslutade den 20 juli 2017 att ge en särskild utredare i uppdrag att 
kartlägga och analysera skolornas stöd- och elevhälsoarbete och lämna förslag i syfte att 
skapa bättre förutsättningar för elever att nå de kunskapskrav som minst ska nås. 

Den 26 april 2018 beslutade regeringen om tilläggsdirektiv som innebär att utredningen ska 
undersöka förutsättningarna för att införa en garanti för tidigare stödinsatser i grundsärskolan 
motsvarande den som har föreslagits för grundskolan, sameskolan och specialskolan, och vid 
behov föreslå författningsändringar samt föreslå nödvändiga ändringar i skollagen. 

Den 27 juni 2019 beslutade regeringen om ytterligare tilläggsdirektiv som innebär att 
utredaren även ska analysera vilka insatser som kan vidtas för att stärka särskolan, analysera 
hur elever bättre kan få stödinsatser kopplat till lärmiljö och grupptillhörighet och föreslå 
nödvändiga författningsändringar. 

Den 20 februari 2020 beslutade regeringen om ännu ett tilläggsdirektiv som innebär att 
utredaren även ska analysera regleringen av tillgång till elevhälsa och föreslå en ändring så att 
det fö1iydligas vad som är acceptabel lägstanivå, föreslå hur det kan göras obligatoriskt att till 
en myndighet redovisa uppgifter om hur många skolläkare, skolsköterskor, psykologer och 
kuratorer det finns i förhållande till antalet elever och föreslå hur denna redovisning ska gå 
till , föreslå alternativa benämningar på skolformerna grundsärskola och gymnasiesärskola och 
föreslå vem som i fråga om en elev på det individuella programmet i gymnasiesärskolan, ska 
fatta beslut om omfattningen av elevens studier samt fördelning av antalet 
undervisningstimmar för vaije ämnesområde. 

Utredningstiden förlängdes till den 28 februari 2021 , men ett delbetänkande ska enligt 
beslutet lämnas för uppdraget om hur elever kan få bättre stödinsatser kopplat till lärmiljö och 
grupptillhörighet samt om giltighetstiden för övergångsbestämmelserna om undantag från 
krav på legitimation och behörighet för att få bedriva undervisning och besluta om betyg i 
grundsärskolan, gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna bör förlängas . 

Med anledning av senaste tidens utveckling, Skolinspektionens kritik sam t Skolverkets 
intresse för Utbildn ing och arbetsmarknadsnämndens arbete: 



Kan du som ordförande ge exempel på hur Utbildning och arbetsmarknadsnämnden 
implementerat samt tillämpar Salamancadcklarationen så att alla elever i vaije årskurs 
oavsett skolform i Sala kommun, ges möjlighet att nå målen i läroplanen samtidigt som de har 
sin fysiska ochpsykiska hälsa i behåll ·ng? ( 
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Louise Eriksson (SD) 
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Interpellation till utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens 
ordförande om Salamancadeklarationen 

INLEDNING 
Louise Eriksson (SD) hemställer om att få ställa rubricerad interpellation till 
utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ordförande Bengt Larsson (C). 

Beslutsunderlag 
Bilaga KS 2021.4806, Interpellation från Louise Eriksson (SD), 2021-10-25 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar, 

att interpellationen får ställas. 

Interpellationen besvaras vid nästkommande kommunfullmäktige. 

Skickas till 

Kanslienheten för bevakning 

Utd ragsbestyrka nde 

22 (23) 


