
 
 

 

Kommunfullmäktiges sammanträde  
Solna den 28 november 2017 

Interpellation till barn- och utbildningsnämndens 
ordförande Marianne Damström Gereben 

 

 
Interpellation angående vikariepool 

 
Enligt information från barn- och utbildningsförvaltningen kommer en vikariepool för stadens förskolor 
snart att lanseras. Vänsterpartiet är glada att denna efterlängtade satsning snart är här. Vänsterpartiet 
har länge slagits för en kommunal vikariepool och har årligen budgeterat för en sådan i partiets 
skuggbudget. 
 
I september 2013 inkom Vänsterpartiet med en motion om att inrätta en vikariepool i stadens förskolor. 
I motionen yrkade Vänsterpartiet att ”en fast personalpool inrättas för varje förskoleområde i staden, 
där personal med adekvat utbildning anställs”. Motionen ansågs då besvarad med hänvisning till att 
det i verksamhetsplan och budget för 2014 föreslogs en riktad satsning till förskolan om 7 miljoner 
kronor för att ”säkra kvalitet och kompetens”. Satsningen påstods möjliggöra för förskolan att säkra 
personaltätheten, inte minst i samband med ordinarie personals frånvaro. Vänsterpartiet var kritiskt till 
motionssvaret då det i praktiken innebar att beslutet lades ut på enskilda förskolechefer. Vänsterpartiet 
var och är övertygade om att barn- och utbildningsnämnden behöver ta ansvar för helheten för att 
garantera en jämlik förskoleverksamhet.  

 
Behovet av en vikariepool inom förskolan är lika aktuellt idag som 2013. Förskolan är en arbetsplats 
som präglas av hög sjukfrånvaro. För att garantera ett fungerande system vid sjukdom måste det 
finnas anställda vikarier som barnen känner igen. Att varje förskoleområde i staden då har tillgång till 
ett par egna, bekanta vikarier som är anställda och hoppar in om någon av de ordinarie förskollärarna 
är borta tror vi är den bästa lösningen. Detta bidrar inte minst till att skapa en större trygghet på 
förskolan. Dessutom är det mycket effektivare än att ta in ny personal varje gång som inte känner till 
lokalerna och rutinerna på arbetsplatsen, om det nu kommer någon alls.  
 
Det är därför glädjande att alliansen nu ställer sig bakom Vänsterpartiets förslag om en vikariepool, 
men det är inte utan att det väcker en hel del frågor. 

 

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor:  

 

1) När kommer vikariepoolen att inrättas? 

2) Vilka ska omfattas av vikariepoolen? Förskola och/eller skola? 

3) Hur ska vikariepoolen finansieras?  

4) Hur ska vikariepoolen organiseras? 

5) Vad har hänt sedan 2013 som gör att förvaltningen nu ser behovet av en vikariepool? 

6) Omfattas bara kommunala verksamheter av vikariepoolen eller har också privata aktörer 

möjlighet att få använda personal från vikariepoolen?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Magnusson (V)  


