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Interpella4on 4ll Kommunstyrelsens ordförande 
 
Personal på förskolan Fyrklövern i Bygdeå flyr sin arbetsplats och kommunen som 
arbetsgivare. 
 
Sedan vårterminen 2020 har fyra rektorer varit ansvariga för förskolan i Bygdeå. Rektorer har 
kommit och gåG och de verkar 4ll synes ha haH en omöjlig uppgiH. Ingen permanent lösning 
tycks vara på plats trots de senaste beskeden. Duk4g personal har kämpat hårt de senaste 
fyra åren och fick kämpa ännu hårdare under pandemin. Ändå har kommunika4onen från 
poli4ska ledningen och tjänstepersoner i huvudsak varit aG det ständigt saknas resurser. 
Likaså har 4llfälliga och permanenta rektorer fåG jobba med kortsik4ga akuta 
bemanningsproblem och den långsik4ghet som en kommunal förskola borde ges 
förutsäGningar för ser ut aG saknas.  
Två saker är utmärkande Fyrklövern och säkert fler arbetsplatser inom kommunen. 

1. Ständiga sparbe4ng och vikariestopp trots aG situa4onen är mer än ansträngd. DeGa 
ger verkligen inte ger den mo4va4onshöjare som den duk4ga personalen i Bygdeå 
förtjänar.  

2. Medarbetares ständiga risk för förflyGning inom kommunen 4ll en ny arbetsplats där 
personalen inte vet i vilket arbetslag de kommer jobba långsik4gt. Det är varken bra 
för medarbetare eller barn. 

 
Min bild är aG missnöjet är stort och ansvariga i kommunhuset får rejäl kri4k, bland annat 
för bristande lyhördhet. Som jag förstår det är lönen konkurrenskraHig, men vad gör det, om 
personalen flyr för aG arbetsgivaren inte fungerar?  
 
Nu vill jag veta vad som görs åt deGa? Det måste väl finnas en plan? Med dagens läge är jag 
orolig för fram4den och aG bilden av Robertsfors kommun som en god arbetsgivare har 
kraHigt naggats i kanten. Konkurrensen om arbetskraH i regionen är generellt seG stor och 
jag är rädd aG Robertsfors kommun kraHigt minskar sina möjligheter 4ll rekrytering om man 
inte kommer 4ll räGa med deGa.   
 
Mina frågor blir därför: 

- Vilka verktyg har ”tjänstemännen” och vilka kvalifika4oner anser ni behövs för aG 
bedriva och långsik4gt kunna bemanna förskoleverksamhet?  

- Vilka är anledningarna 4ll aG Robertsfors kommun inte lyckas aG bibehålla samt 
rekrytera ny permanent personal och ledning 4ll förskolan i Bygdeå?  

- Hur ser det ut med personalomsäGning på respek4ve förskola, har Kommunen 
generellt eG stort tapp? (Jag vill även aG intern rekrytering eller flyG 4ll annan 
förskola tas med i sta4s4ken) 

- Finns det en plan specifikt för den långsik4ga bemanningen och ledningen av 
förskolan Fyrklövern och hur ser den i så fall ut?  
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