2022-02-21

Stöd till vikariepool för lärare
Motion från Socialdemokraterna i Nacka

Lärarna har dragit ett stort lass under många år i Nackas skolor. Det har under det senaste decenniet
varit regel, snarare än undantag, att anslagen till skolan ökat med 2 %, eller mindre. Under samma
period har kommunen genom en ny hyresmodell tillfogat skolorna ytterligare kostnader, något som i
slutändan pressar lärarna genom ökat arbetstempo och riskerar gå ut över våra barns utbildning.
Fackförbunden för lärare vittnar om att skolorna, ofta med hänvisning till resursbrist, ofta undviker
att ta in vikarier vid sjukdom – vilket istället bidrar till att de övriga lärarna tvingas ta tid som skulle
gått till att förbereda sina elevers lektioner till att täcka upp för sina kollegor.
Det är inte hållbart att Nackas skolor ska sitta med en så tunn organisation att ett eller några
sjukdomsfall innebär massivt ökad arbetsbörda för övriga. Att så tyvärr är fallet har synts extra tydlig
under de perioder av hög sjukfrånvaro som följt av covid-pandemin.
Ett annat problem är de osäkra anställningar som många vikarier tvingas till. När skolorna behöver
spara pengar är risken att de potentiella uppdragen minskar i antal och försörjningen blir allt tuffare.
Ett sätt att komma runt båda dessa problem är att fastanställa vikarier, till att utgöra en vikariepool.
Detta skulle både bidra till att det blir enklare och billigare att ta in vikarier, innebära fler trygga
anställningar för lärare och leda till att barn och elever får vikarier som de känner igen, vilket bidrar
till ökad trygghet. En större organisation, såsom exempelvis Välfärd Skola, har ofta ett antal anställda
frånvarande, varför behovet för vikarier ofta uppstår. Även mindre organisationer kan behöva ta in
vikarier ibland, och skulle kunna dela vikarier mellan sig.
För att möjliggöra för fler fasta anställningar, minska arbetstempot för ordinarie personal och öka
barnens trygghet så vill vi utreda införandet av en särskild kommunal pott, från vilken såväl
kommunala som fristående skolor kan söka pengar för att fastanställa vikarier. Hur systemet skulle se
ut i form av kostnadstäckning, totalt antal vikarier som kan få stöd och andra detaljer måste såklart
tittas närmare på, varför vi vill ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda detta.
Därför yrkar jag
Att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att inrätta
ett särskilt stöd till skolor för att fastanställa lärarvikarier.
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