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Beslut för gymnasiesärskola
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Skolinspektionens beslut
Det har vid tillsynen inte framkommit annat än att huvudmannen uppfyller
författningarnas krav inom de arbetsområden som granskats. Skolinspektionen
avslutar härmed tillsynen för Robertsfors kommuns ansvarstagande för verksamhet
inom gymnasiesärskola.

Områden där Skolinspektionen inte har funnit brister
Hemkommunen ska löpande under året hålla sig informerad om hur de ungdomar är sysselsatta,
som har fullgjort sin skolplikt men inte har fyllt 20 år och inte genomför eller har fullföljt
utbildning i nationella program i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan. Kommunen har ett
ansvar för att erbjuda de elever som berörs lämpliga individuella åtgärder, vilka ska
dokumenteras på lämpligt sätt.
Hemkommunen har även ett ansvar för att alla elever som bedöms tillhöra gymnasiesärskolans
målgrupp erbjuds utbildning i gymnasiesärskolan. Hemkommunen ska pröva om en sökande
tillhör målgruppen och se till att beslut om mottagande föregås av en utredning som omfattar en
pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning. Hemkommunen ska också vid behov
skyndsamt utreda frågan om omprövning av beslut samt även efter beslut vidta de åtgärder som
krävs för elevens övergång till annan skolform.

På Skolinspektionens vägnar

,g„
Veronica Bonivarhäfström
Beslutsfattare
Ag etha Burs öm
Fö edragandel

Allmänt om tillsynen:
Mer om Skolinspektionens tillsyn hittar du på www.skolinspektionen.se
Bilagor
Bilaga 1: Fakta om gymnasiesärskolan i Robertsfors kommun
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Fakta om gymnasiesärskolan i Robertsfors kommun
Skolinspektionen har genomfört tillsyn av Robertsfors kommun under hösten 2018.
Detta beslut avser huvudmannens samlade ansvarstagande för utbildningen inom
skolformen gymnasiesärskola.
Robertsfors kommun ligger i östra delen av Västerbottens län mellan Umeå och
Skellefteå. Kommunen tillhör kommungruppen lågpendlingskommun nära större stad.
Kommunen har den 30 juni 2018 6 761 invånare.
Utbildningsverksamheten i Robertsfors kommun leds under kommunfullmäktige och
kommunstyrelse av ett barn- och utbildningsutskott som utses av kommunstyrelsen. På
tjänstemannasidan finns en kommunchef som leder kommunförvaltningen och under
kommunchefen finns fyra sektorer varav barn och utbildning är en sektor med en barnoch utbildningschef. Barn- och utbildningschefen ansvarar för samtliga skolformer
inklusive musikskolan.
Kommunen anordnar inte själva utbildningen inom gymnasiesärskola och har i
dagsläget inga elever som tillhör målgruppen. De elever som kan komma ifråga för
utbildning inom gymnasiesärskola erbjuds genom samverkansavtal utbildning i andra
kommuner.

