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Skolinspektionens beslut 
Föreläggande 
Skolinspektionen förelägger med stöd av 26 kap. 10 § skollagen (2010:800) Robertsfors 
kommun att senast den 31 januari 2019 vidta åtgärder för att avhjälpa påtalade brister. 
De vidtagna åtgärderna ska senast samma dag skriftligen redovisas för 
Skolinspektionen. 

Styrning och utveckling av utbildningen 

Skolinspektionen konstaterar att Robertsfors kommun inte uppfyller författningskraven 
avseende att: 

• Huvudmannen följer upp resultat inom utbildningen i förhållande till de 
nationella målen, och dokumenterar denna uppföljning. (1 kap. 9 §, 4 kap. 3 och 
5-6 §§ skollagen) 

• Utifrån en analys av det som framkommer i uppföljningen beslutar 
huvudmannen om nödvändiga utvecklingsåtgärder för att säkerställa en 
likvärdig utbildning, och dokumenterar de beslutade åtgärderna. (1 kap. 9 §, 4 
kap. 3 och 6 §§ skollagen) 

• Huvudmannen planerar för genomförandet av utvecklingsåtgärder och 
genomför dessa. Planeringen och åtgärderna dokumenteras. (1 kap. 9 §, 4 kap. 3 
och 6-7 §§ skollagen) 

Åtgärder 

Se till att med uppgifter från skolenhetens kvalitetsarbete bedriva ett 
systematiskt kvalitetsarbete på huvudmannanivå, det vill säga: 

- Följa upp verksamhetens förutsättningar och genomförande, kunskapsresultat 
samt resultaten av arbetet med trygghet och studiero samt nationella mål för 
grundsärskolan. 

- Analysera utifrån ett huvudmannaperspektiv vad som påverkat och orsakat 
kunskapsresultaten och måluppfyllelsen enligt ovan. 

- Utifrån ovanstående analyser på huvudmannanivå identifiera 
utvecklingsområden och fatta beslut om vilka förbättringsåtgärder som ska 
genomföras för att de nationella målen ska uppfyllas. 

- Planera för genomförandet av förbättringsåtgärder och genomför dessa. 
- Se till att samtliga delar i det systematiska kvalitetsarbetet enligt ovan 

dokumenteras. 

Bedömning 
Tillsynen visar att Robertsfors kommun brister i sitt systematiska kvalitetsarbete på 
huvudmannanivå. Huvudmannen behöver skapa strukturer och rutiner för att det på 
huvudmannanivå görs uppföljningar av verksamhetens förutsättningar, genomförande 



Skolinspektionen 
	 Beslut 

201 8-1 0-15 
Dnr 43 -2018:7143 

3 (4) 

och resultat samt analyser av vad som påverkar och orsakar resultaten. Vidare behöver 
analyserna leda till att insatser genomförs i syfte att utveckla verksamheten och ge 
eleverna bästa möjliga förutsättningar att nå så långt som möjligt i sin 
kunskapsutveckling. Huvudmannen måste också se till att arbetet dokumenteras. 

Föreläggande 

Styrning och utveckling av utbildningen 

Skolinspektionen bedömer att det finns brister i huvudmannens, Robertsfors kommuns 
kvalitetsarbete gällande grundsärskolan. 

Enligt skollagen ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå 
systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. 
Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet ska vara att de mål som finns för 
utbildningen i skollagen och i andra föreskrifter uppfylls. Det systematiska 
kvalitetsarbetet ska dokumenteras. 

Av förarbetena till skollagen framgår att arbetet med att utveckla verksamheten är en 
process där analys och värdering bland annat av skolans resultat och redan vidtagna 
åtgärder måste ligga till grund för beslut om åtgärder för förbättring. Det innebär att 
huvudmannen ska ha ett kvalitetssystem med struktur, processer och resurser, vilket är 
en förutsättning för ledning och styrning av verksamheten (prop. 2009/10:165 s. 304). 

Förarbetena anger vidare att (prop. 2009/10:165 sid. 306) huvudmannen har det yttersta 
ansvaret för genomförandet av utbildningen, vilket ger huvudmannen en central roll 
när det gäller att bedriva ett kvalitetsarbete som ska garantera kvalitet och likvärdighet. 
Kvalitetsarbetet ska bygga på de uppgifter som kommer fram i verksamheternas 
kvalitetsarbete och på andra uppgifter som är väsentliga för uppföljningen och 
utvecklingen. Det finns därutöver skäl att anlägga särskilda huvudmannaperspektiv på 
verksamheten. 

Av förarbetena (prop. 2009/10:165 s. 305) framgår också att det av dokumentationen av 
det systematiska kvalitetsarbetet bör framgå information om resultat och 
måluppfyllelse, analys av förbättringsområden samt beslut om förbättringsåtgärder. 

I intervju med barn- och utbildningschefen framkommer att det systematiska 
kvalitetsarbetet är gjort på enhetsnivå men att det inte finns något kvalitetsarbete för 
grundsärskolan på huvudmannanivå. Som förklaring till detta ges bland annat att 
grundsärskolan har behandlats som en del av grundskolan till exempel när de 
redovisat anmälningarna av kränkande behandling. Ansvariga politiker håller med om 
att det brister. Kvalitetsarbetet på skolnivå har dragits muntligt för politikerna men 
ingen notering har gjorts. De menar att grundsärskolan inte har fått samma utrymme 
som övriga skolformer. 

Rektorn för grundsärskolan informerar politikerna och förvaltningen om skolenhetens 
måluppfyllelse och resultat men någon egen uppföljning eller analys har inte gjorts på 
huvudmannanivå. Skolinspektionen konstaterar att dokumentation av det systematiska 
kvalitetsarbetet på huvudmannanivå saknas. 
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Skolinspektionen bedömer, mot bakgrund av ovanstående, att det systematiska 
kvalitetsarbetet på huvudmannanivå inte uppfyller skollagens krav. Huvudmannen 
ska utifrån de resultat som redovisas på enhetsnivå analysera hur förutsättningar och 
genomförande påverkat resultaten på huvudmannanivå, till exempel om och i sådana 
fall på vilket sätt organisatoriska, ekonomiska, materiella och personella förutsättningar 
inverkat på verksamheternas arbete. Därefter ska huvudmannen identifiera 
utvecklingsområden och fatta beslut om vilka åtgärder som ska vidtas för att de 
nationella målen för utbildningen ska uppfyllas. Det systematiska kvalitetsarbetet ska 
dokumenteras 

Motivering till föreläggande som ingripande 

Verksamheten uppfyller inte författningarnas krav och huvudmannen föreläggs därför 
att avhjälpa bristerna. 

Områden där Skolinspektionen inte har funnit brister 

Förutsättningar för utbildningen 

Det har vid tillsynen inte framkommit annat än att Robertsfors kommun uppfyller 
författningarnas krav inom förutsättningar för utbildningen. 

På Skolinspektionens vägnar 

(int jrårk 64-(1,647- 
Eva Ahlman 
Föredragande 

Allmänt om tillsynen: 
Mer om Skolinspektionens tillsyn hittar du på www.skolinspektionen.se  

Bilagor 
Bilaga 1: Fakta om Robertsfors kommun 
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Fakta om Robertsfors kommun 
Skolinspektionen har genomfört tillsyn av Robertsfors kommun under hösten 2018. 
Detta beslut avser huvudmannens samlade ansvarstagande för utbildningen inom 
skolformen grundsärskola 

Robertsfors kommun ligger i östra delen av Västerbottens län mellan Umeå och 
Skellefteå. Kommunen tillhör kommungruppen lågpendlingskommun nära större stad. 
Kommunen har ungefär 6 800 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 barn-
och utbildningschef. Barn- och utbildningschefen ansvarar för samtliga skolformer 
inklusive musikskolan. 

Grundsärskolan är en egen enhet på Tundalsskolan. Vid tillsynstillfället finns 4 elever i 
grundsärskolan. Ytterligare två elever finns integrerade i grundskolans klasser. 
Träningsskolans elever placeras i andra närliggande kommuner. 

Måluppfyllelse 

Någon officiell statistik gällande grundsärskolans kunskapsresultat finns inte. Enligt 
skolan egen statistik klarar de flesta eleverna kunskapskraven. 
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