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Robertsfors kommun 
Storgatan 13 
915 81 Robertsfors 

Beslut om överenskommelse om samverkan mellan Skolverket och 
Robertsfors kommun avseende insatser inom ramen för uppdraget 
Samverkan för bästa skola 

Beskrivning av ärendet 

Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att i dialog med huvudmän genomföra 
insatser i syfte att höja kunskapsresultaten och öka likvärdigheten inom och mellan 
skolor (se regeringsbeslut U2015/3357/S). Skolverket ska i samverkan med varje 
berörd huvudman identifiera insatser som kan stärka huvudmännens förmåga att 
planera, följa upp och utveckla utbildningen så att kunskapsresultaten i de utvalda 
skolorna höjs och likvärdigheten inom och mellan skolorna ökar. Skolverket ska 
komma överens med varje berörd huvudman om hur insatserna ska utformas och 
genomföras. I överenskommelserna ska Skolverkets och skolhuvudmannens re-
spektive ansvar och åtaganden klargöras. Skolverket ska enligt uppdraget fatta be-
slut om att genomföra insatserna. 

Den 28 januari 2016 beslutade Skolverket att inleda samverkan med Robertsfors 
kommun. 

Skolverket och Robertsfors kommun ska i en överenskommelse om samverkan 
mellan Skolverket och Robertsfors kommun avseende fortsatta insatser inom ra-
men för uppdraget om samverkan för bästa skola. Överenskommelsen ska omfatta 

 beskrivning av hur ytterligare insatser ska utformas och vem som har an-
svar för respektive insats, 

 precisering av hur ekonomiska medel ska fördelas mellan de olika insatser-
na, 

 vilka uppföljningar och rapporteringar som ska ske samt hur och när dessa 
ska genomföras, samt 

 övriga förutsättningar för genomförandet av insatserna. 

Skälen för beslutet 

Robertsfors kommun gjort en fördjupad analys av sin verksamhet och utifrån 
denna tagit fram åtgärdsplaner som preciserar de insatser som enligt Robertsfors 
kommun behöver genomföras för att höja kunskapsresultaten och öka likvärdig-
heten. Analysen har visat behov av ytterligare insatser.  

Skolverket har i sin bedömning av vilka insatser som ska genomföras utgått ifrån 
vilka insatser som förväntas leda till höjda kunskapsresultat och ökad likvärdighet. 
Skolverket har vid bedömningen även beaktat vilka insatser som har stöd i veten-
skap och beprövad erfarenhet. 
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Skolverket och Robertsfors kommun har sett behov av att göra ändringar när det 
gäller ansvar för och finansiering av insats Elevhälsans organisation och arbete i 
överenskommelse (daterad 2016-08-24) om samverkan mellan Robertsfors kom-
mun och Skolverket.  

Beslut 

Skolverket beslutar att ytterligare insatser ska genomföras inom följande områden: 

 Låga kunskapsresultat för elever i sociala och emotionella svårigheter samt 
låg måluppfyllelse för pojkar 

 Brister i ledning och styrning 

Insatserna ska påbörjas under höstterminen 2017 och genomföras till och med den 
31 januari 2019. För genomförandet tilldelas Robertsfors kommun 150 000 kronor 
under insatsperioden förutsatt att regeringen avsätter erforderliga medel.  

Villkoren för användningen av medlen ska framgå av överenskommelsen mellan 
Skolverket och Robertsfors kommun. Utbetalningen av medlen ska ske med 125 
000 kronor 2017 och 75 000 kronor 2018. 

Skolverket beslutar även att tilldela Robertsfors kommun 50 000 kronor för att i 
egen regi genomföra delar av insatsen Elevhälsans organisation och arbete. Utbe-
talning ska ske under 2017.  

Förbehåll 

Om Robertsfors kommun inte fullgör sina åtaganden enligt ändrings- och tilläggs-
överenskommelsen mellan Skolverket och Robertsfors kommun kan Skolverket 
komma att ändra detta beslut. Skolverket kan även komma att ålägga Robertsfors 
kommun att återbetala utbetalda medel. 

 

På Skolverkets vägnar 

Välj namn 
Välj titel 
 Ulrika Palm 
 Undervisningsråd 

 
 
 


