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Återkommande kompetensbrist/flykt inom skolan   
 
Inledningsvis kan jag bara instämma i att vi haft en oönskad rörlighet i ledningsorganisa-
tionen och att detta inte är bra för en verksamhets utveckling och kvalitet. I dag känner jag 
mig dock trygg i att ha en stabil ledningsorganisation på plats som borgar för kontinuitet 
och stabilitet. 
 
Det är min övertygelse att ett gott ledarskap återspeglas i verksamheten och mitt mål är och 
har alltid varit en organisation med trygga och tydliga ledare och därmed en trygg och bra 
verksamhet för våra barn och unga. Som barn- och utbildningschef ser jag det som en av 
mina främsta uppgifter att utgöra ett stöd till rektorer och förskolechefer.  
 
När det gäller kompetensförsörjning på lärarsidan så är det som du säkert vet ett nationellt 
problem som alla kommuner och privata huvudmän brottas med. I Robertsfors kommun har 
vi dock haft en relativt stabil situation avseende lärarkåren. Under perioden januari 2016 – 
september 2017 har totalt 21 medarbetare slutat en tillsvidareanställning inom Robertsfors 
kommuns grundskolor. Av dessa är elva stycken lärare, orsakerna till att de slutat är: 
 
 

ORSAK 2016 2017 TOTALT 

Jobb närmare hemmet 
 

3 3 
Annat jobb 1 1 2 
Pensionsavgång 3 1 4 
Flyttat från Robertsfors kommun 1 

 
1 

Slutat efter längre tids tjänstledighet 1 
 

1 

 
6 5 11 

 
 

Då vi är mycket medvetna om den kompetensbrist som finns inom lärarsidan över hela riket 
så arbetar vi hårt med att vara en attraktiv arbetsgivare från kommunledningsnivå och hela 
vägen ner i organisationen. Detta omfattar allt från kompetensutveckling för chefer och 
medarbetare till ett aktivt arbetsmiljöarbete och minskad sjukfrånvaro. Detta innebär också 
att vi inom barn- och utbildning noga följer upp om och varför medarbetare slutar sin 
anställning i Robertsfors kommun. Allt för att fånga upp signaler och erhålla information 
som kan användas till förbättringsarbetet och som medför att Robertsfors kommun ses som 
en attraktiv arbetsgivare. 
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I syfte att öka kvaliteten och skapa tydlighet och transparens samt att säkerställa att rekry-
teringsprocessen ser likadan ut över hela kommunen finns kommunövergripande styrdo-
kument att luta sig mot för den anställande chefen.   
 
På rektorer vilar ett stort ansvar och jag sticker inte under stol med att arbetet bitvis är ut-
manande, för oss i Robertsfors och sannolikt i de flesta kommuner. Jag kan dock konstatera 
att jag äntligen kan blicka ut över en stabil rektorsorganisation som jag har fullt förtroende 
för. Av fyra rektorer i grundskolan har två stycken genomgått och två stycken håller på med 
sin rektorsutbildning. 
 
När det gäller min egen utbildningsbakgrund så har jag läst vid Handelshögskolan i Umeå.  I 
övrigt så hänvisar jag till kommunchef Karin Ahnqvist när det gäller bedömning om min 
utbildning är passande och i paritet med mitt uppdrag.  Hennes kontaktuppgifter är: 
 
Karin Ahnqvist, kommunchef 
E-post: karin.ahnqvist@robertsfors.se 
Telefon: 070 – 550 96 09 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
 
Carin Elofsson  
Barn- och utbildningschef 
Robertsfors kommun 
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