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Till
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Svar på skrivelse om vikarietäckning inom
stadsdelsnämndens förskolor
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att godkänna förvaltningens
svar på skrivelsen.
Sammanfattning
Rashid Mohammed med flera (V) har inkommit med en skrivelse
vid nämndsammanträdet den 7 mars 2019 gällande vikarietäckning
inom stadsdelsnämndens förskolor. Stadsdelsnämndens förskolor
har inga fasta vikarier. Till största del används timvikarier från
förskolornas egna vikarielistor. De bemanningsföretag som anlitas
är upphandlade av staden och krav på utbildning, erfarenhet och
registerkontroll styrs av gällande ramavtal.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för analys och kvalitet i
samarbete med avdelningen förskola. Ärendet föranleder inte en
jämställdhetsanalys.
Ärendet
Vid nämndsammanträdet den 7 mars 2019 inkom Rashid
Mohammed med flera (V) med en skrivelse om vikarietäckning
inom stadsdelsnämndens förskolor. Skribenten menar att vikarier
som känner verksamheten är nyckeln för att säkerställa att
förskolornas verksamhet ska fungera även när fast personal är
frånvarande. I skrivelsen ställs följande frågor:
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Har stadsdelsförvaltningen några fasta vikarier? Täcker de
behoven?
I vilken utsträckning anlitas bemanningsföretag?
Vilka bemanningsföretag anlitas i så fall?
Vilka krav på utbildning, tidigare erfarenhet, registerutdrag
etcetera ställs på de vikarier som företagen erbjuder?
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Synpunkter och förslag
Inom stadsdelsnämndens förskolor finns inga tillsvidare anställda
vikarier. Däremot har varje förskola vikarielistor med timvikarier
vilka rings in efter behov.
Förvaltningen använder sig framförallt av egna timvikarier vilket
medför att vikarierna är kända för verksamheten. I vilken
utsträckning bemanningsföretag anlitas varierar under året och
beror på att behovet av vikarier ser olika ut. Bemanningsföretag
anlitas till största del då sjukdom och vård av barn hos ordinarie
personal och timvikarier är som störst, vilket ofta infaller under
vintern.
Stadsdelsnämndens förskolor anlitar de bemanningsföretag som
staden upphandlat. I ramavtal som sluts med bemanningsföretag vid
upphandling ställs följande krav på inhyrd vikarie:
Förskollärare/lärare mot de yngre åldrarna
- förskollärarexamen/lärarexamen
Barnskötare med barnskötarutbildning
- lägst examen från barn- och fritidsprogrammet eller från och
med 2015 barnskötarexamen
Barnskötare utan utbildning
- minst 6 månaders dokumenterad erfarenhet av att på heltid
ha arbetat med barn inom barnomsorg eller skolbarnsomsorg
Registerutdrag måste visas upp inför anställning i förskola. Den
obligatoriska registerkontrollen ska även göras på anställda på
bemanningsföretag. Den som inte har lämnat/visat upp
registerutdrag får inte anlitas eller tas emot i verksamheten.
Utdraget får vara högst ett år gammalt.
Förvaltningen överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på
skrivelsen.
Fredrik Jurdell
Förvaltningschef
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Connie Stålhäll Wallin
Avdelningschef

Bilagor
1. Skrivelse om förskolans vikarier
2. Beställning-uppdragspecifikation-bekräftelse
3. Stöd för genomförande av registerkontroll

