
Kommunfullmäktiges sammanträde 
 Solna den 26 augusti 2019 

Interpellation till Barn- och förskolenämndens ordförande Anna Lasses 

 

Interpellation om vikariepool i förskolan 

Vänsterpartiet drev länge på för att staden skulle inrätta en kommunal vikariepool för Solnas 
förskolor. Ambitionen med vårt förslag var att öka personalkontinuiteten, ett slags alternativ 
till den klassiska ”husvikarien” som ofta fyller en viktig funktion i att vara en trygg person som 
går in där det behövs och som alla barn känner.  
 
I november 2017 la vi vår senaste interpellation om denna viktiga fråga, och fick då beskedet 
att en kommunal vikariepool för förskolorna skulle lanseras under hösten 2018. I 
interpellationssvaret fick vi också höra att vikarieanskaffning har dykt upp som en angelägen 
fråga att lösa, och att vikariepoolen skulle fungera som en god lösning på detta problem. 
 
Nu är det ett år sedan vikariepoolen lanserades. När vi i Vänsterpartiet var runt och pratade 
med rektorer på sex olika förskolor innan sommaren framkom det att inte en enda av dessa 
förskolor nyttjar vikariepoolen. Vi fick berättat för oss att det framförallt är alldeles för svårt att 
använda den i praktiken. Rent praktiskt är det för tidskrävande, krångligt och osäkert att 
använda vikariepoolen. Vikariepoolen har – åtminstone på dessa förskolor – inte alls fått 
önskad effekt att ge rektorerna en snabb, smidig lösning med god kontinuitet i vikariefrågan.  
 
När vi diskuterade denna fråga i vår kommunala grupp framkom det att en av våra ledamöter 
i vintras fick höra från förvaltningschefen att det inte finns någon vikariepool. Förklaringen var 
bland annat att det är för svårt för en pool att matcha det varierande behovet av vikarier. Att 
det inte längre finns en vikariepool är dock ingenting som någon av de rektorer vi pratade i 
våras verkade känna till.  
 
Förutsatt att vikariepoolen startade som planerat under hösten 2018 och att det stämmer att 
det inte längre finns en vikariepool, kan vikariepoolen som längst ha varit i drift i sex 
månader. Det kan inte ses som något annat än ett misslyckande att starta en vikariepool 
som ska lösa en ”angelägen fråga”, för att sedan nästan direkt efter lansering lägga ner den 
och återgå till det tidigare systemet för vikarieanskaffning som man inte ansåg fungerade 
särskilt väl. 
 
En vikariepool är förstås inget självändamål, men om staden ska ha en kommunal 
vikariepool för förskolorna borde det vara en självklarhet att denna utformas så väl att 
åtminstone en majoritet av förskolorna faktiskt kan och vill använda sig av den i praktiken.  
 
Med anledning av ovanstående vill vi ställa följande frågor: 
1. Finns det någon vikariepool för stadens förskolor? 
2. Om ja, anser förvaltningen att systemet med vikariepoolen är för krångligt för förskolorna 
att kunna använda den i praktiken? 
3. Om nej, på vilka sätt bistår förvaltningen förskolorna att lösa den angelägna frågan med 
vikarieanskaffning?   

 
 
 
 
 

  Linda Cigéhn      Atilla Yavuz 
  Vänsterpartiet     Vänsterpartiet 


