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Svar på interpellation om fasta husvikarier 
Louise Eriksson (SD) frågar i en interpellation hur Utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden om fasta husvikarier kommer att omfatta annan personal 
än rektorer, ur vikariebristen skall lösas, om någon skola skall stängas, om 
omorganisationer är planerade, om skolorna får använda egna vikarielistor, varför 
alla skolor inte gått med i projektet med fasta vikarier, varför skolorna inte själva 
fick välja antalet fasta vikarier, hur stort behovet av timvikarier varit, hur många 
heltidstjänster det motsvarar och om kommunens krisledningsgrupp engagerats. 

Hon frågar också vad de fackliga företrädarna säger. 

Den senare frågan kan jag inte besvara, den bör ställas till de fackliga företrädarna 
själva. 

Det är som interpellanten skriver, att modellen med fasta husvikarier har prövats. 
Det var ett försök på en enhet under en termin. Det skedde utifrån ett initiativ inom 
ramen för facklig samverkan och avtalet HÖK21, där detta var ett av sju lokala 
utvecklingsområden. Berörd enhet fick utökad ekonomisk ram utöver det 
resursfördelningen ger, för att kunna "överanställa" några medarbetare. 
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Förhoppningen var att det i slutänden skulle bli kostnadsneutralt, genom mervärdet 
av att dessa medarbetare har sådan kännedom om elever, verksamhet och lokaler, 
att det blev mer effektivt. Försöket har dock starkt påverkats av pandemin. 
Frånvaron bland såväl elever som personal har varit långt ifrån normal, och mycket 
varierande. Utbildning och arbetsmarknad har därför inte vågat dra några slutsatser 
av om försöket under normala omständigheter ger önskad effekt. Det vi kan se är att 
dessa enheter inte håller sin budget. En ytlig analys i räkenskaperna kan peka ut de 
fasta vikarierna som orsak, men det krävs en djupare analys. 

Det är ett försöksprojekt, därför har inte alla deltagit. Dock har varje rektor 
möjligheten att inom sin egen budget organisera verksamheten så att den budget 
som reserverats för vikarier, används till fasta anställningar. 

Det har under pandemin varit mycket svårt att få vikarier. På vissa enheter har det 
varit vikarier för vikarier för vikarier. Alla har ju uppmanats att stanna hemma vid 
minsta förkylningssymtom. 

Situationen har varit och är fortfarande exceptionell. Det finns dock inga planer på 
att stänga någon enhet på grund av vikariebrist eller att göra andra 
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omorganisationer. Vid något enstaka tillfälle har det hänt att undervisning behövt 
ställas in. 

Inom skolan, såväl som i många andra yrkesgrupper, finns en stark lojalitet med 
uppdraget, vilket innebär att lärare täcker upp för varandra, för att eleverna skall få 
sin undervisning. 

Därför går det inte att svara på hur många årstimmar behovet är. Det handlar om 
hur rektorerna väljer att lösa frånvaron, tillsammans med personalen. 

Situationen är mycket ansträngd och detta påverkar förstås personalen. Det är 
samtidigt viktigt att de som anlitas som vikarier också har förmåga att bidra. Alla är 
inte lämpliga att arbeta med barn och elever. 

Vikariat är ett bra sätt för oss som arbetsgivare, men även för medarbetare att pröva 
hur det fungerar att arbeta i skolan. Förhoppningsvis vill många av våra vikarier gå 
vidare och söka lärarutbildning. Det kan också finnas dem som vi prövat i vårt 
system och inte vill ha tillbaka. Man måste förstå sitt uppdrag, kunna möta elever 
lågaffektivt, ha förmåga att ta instruktioner från rektor eller kolleger och 
överhuvudtaget fungera väl i samspelet med elever och kollegor. Det finns också 
grundläggande krav som att man behöver komma i tid, vara nykter, respektera 
sekretessregler och vara beredd att lämna registerutdrag från Polisen utan 
relevanta anmärkningar. Felrekryteringar, även av tillfälliga vikarier, kan leda till 
stora kostnader och försämrad kvalitet både på kort och läng sikt. 

Det ställer samtidigt krav på att berörda chefer är tydliga i kommunikationen, så att 
de medarbetare som inte längre är aktuella för vikariatstjänster hos oss, får rätt 
återkoppling. 

Bemanningsläget kan ur verksamhetssynpunkt ibland upplevas som kritiskt. Vi har 
dock ännu inte behövt uppleva ett tillstånd där bristen på vikarier av skolledningen 
bedömts ligga på samhällskritisk nivå. Därför har inte kommunens 
krisledningsgrupp engagerats. Men cheferna för kommunledningen träffas 
regelbundet och där behandlas de svårigheter som finns i våra verksamheter. 
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Vi politiker får ständigt indikationer och signaler på att det är ett särskilt svårt läge samt en 
särskilt svår situation för skolorna gällande vikarieanskaffning. 

Vikariebristen är på väg att knäcka vår skolpersonal. Några 
skolor befinner sig i ett extremt ansträngt läge med hög frånvaro. 

Sala kommun har enligt uppgift gått in i ett statligt projekt gällande medfinansiering av "Fasta 
husvikarier". Endast två av kommunens skolor har tackat ja till att medverka. De har dock inte 
erhållit önskat antal vikarier!? 

Ökad smittspridning i samhället samt ökad sjukfrånvaro på flera skolor är = en ansträngd 
situation. Men man ska komma ihåg att många skolor även i vanliga fall jobbar med att 
omfördela lärare och låter kollegor täcka upp för varandra. Om det visar sig att man inte kan 
lösa det på egen hand kompletterar skolan med vikarier, enbart tillhandahållna av Resursen, 

Eftersom Resursen inte lyckats rekrytera tillräckligt med vikarier är det allra viktigaste just nu 
att fokusera på den skolpersonal som faktiskt går in och täcker upp för varandra. De borde få 
kompensation för sina insatser i form av kvalificerad övertid Det är viktigt att poängtera att du 
som skolpersonal inte ska känna dig tvingad att täcka upp för kollegor, utan att det ska vara 
okej att säga nej. Arbetsbelastningen är fruktansvärt hög och gör också kvaliten i 
undervisningen sämre för att lärare inte hinner med sitt för- och efterarbete. 

Vi har fortfarande stora bekymmer med att lärare, framför allt de som undervisar de lägre 
åldrarna men även de på högstadiet, måste täcka upp för varandra utan att få någon ersättning 
för det. Behovet har växt under pandemin och Resursen har tomt på vikarier. Resursens 
arbete, med tillhörande budget, har inte visat sig vara tillräckligt Enligt uppgift anser samtliga 
av kommunens skolor att lärarfrånvaron i dagsläget har en betydande påverkan på den 
ordinarie undervisningen. Situationen är mycket ansträngd och många skolor menar att de har 
jättesvårt med bemanningen för att det inte finns vikarier att tillgå. 

Läget är allvarligt. Det handlar bla om att du som lärare inte vet hur mycket du ska jobba när 
du går till jobbet. Det är först på plats som du får reda på om du kan koncentrera dig på dina 
ordinarie lektioner eller om det har tillkommit tre lektioner för att kollegorna är sjuka. 

Utvecklingen gör att allt fler skolpersonal riskerar att bli långtidssjukskrivna och lämna yrket. 
All skolpersonal har rätt till återhämtning annars rasar dem till sist. Skolpersonal är 
sjukskrivna för att de är så pass utmattade att de inte klarar av att gå till jobbet. 

Larmen om den ansträngda situationen i skolan blir allt fler, det är vikariebristen som är akut. 
I kommunens skolor fortsätter lärare att täcka upp för varandra, ovetande om när arbetsbördan 
lättar. Lärarna biter ihop och täcker upp för varandra för att det är kris. Men sanningen är att 
de förtjänar övertidsersättning för sitt extraarbete. Vi måste kartlägga var det inte fungerar. 



., 

Vi har en rekordstor vikariebrist i kommunens grundskolor och ingen lösning är i sikte. 

Resursen har misslyckats totalt med sitt uppdrag. Deras försvar sägs vara att de har väldigt 
svårt att hitta vikarier. Att det egentligen skulle behövas ytterligare förstärkning i kommunens 
system för vikariehantering är därmed ingen nyhet. 

Samtidigt bekräftar en undersökning bland LR:s lokalombud och skyddsombud att 
anspråkstagandet av lärare som vikarierar för sina kolleger har ökat. Undersökningen pekar ut 
situationen som ett av de stora problemen som grundskolorna tampas med i dagsläget. 

Med anledning av ovanstående frågar jag: 

Andra kommuner har löst situationen genom att upphandla vikarieförmedlingar. Sala 
kommun har redan gjort så gällande ex Rektorer. Kommer det att omfatta även övrig 
skolpersonal? 

Vikariebristen är på väg att knäcka vår skolpersonal. Vad blir nästa steg? Att stänga ner någon 
skola? 

Några skolor har ett ansträngt läge med hög frånvaro. Går det att lösa genom 
omorganisationer. Kommer det att bli kommunens lösning? 

Andra kommuners skolor tillåts även av att använda sig av egna vikarielistor och omfördela 
befintliga resurser. Kan det bli kommunens lösning på aktuell situation? 

Varför har inte alla kommunens skolor gått med i projektet? 

Varför fick de som gick med inte själva välja antal vikarier? 

Hur många av innevarande årstimmar har skolornas faktiska behov av timvikarier varit? 
Redovisa skola för skola. 

Hur många timmar motsvarar heltidstjänster, utöver ordinarie bemanning? 

Vad har krisledningsgruppen gjort för att stötta skolorna och dess lärare när bemanningsläget 
är kritiskt? 

Vad säger de fackliga företrädarna? 

Sala 2021-10-24 

Louise Eriksson (SD) 
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SAMMANTRÄDESPR0TOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2021-10-25 

Dnr 2021/1036 

Interpellation till utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens 
ordförande om fasta husvikarier 

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

Beslutsunderlag 
Bilaga KS 2021.4808, Interpellation från Louise Eriksson (SO), 2021-10-25 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar, 

att interpellationen får ställas. 

Interpellationen besvaras vid nästkommande kommunfullmäktige. 

Skickas till 
Kanslienheten för bevakning 

Utdragsbestyrkande 

23 (23) 


