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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 på adress  skolinspektionen.umea@skolinspektionen.se.  

Förutsättningar för vuxenutbildningen 

Skolinspektionen konstaterar att Robertsfors kommun inte uppfyller författningskraven 
avseende att: 

• För de som har rätt till kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå och i 
svenska för invandrare verkar hemkommunen aktivt för att nå ut och motivera 
att de får delta i sådan utbildning. (20 kap. 10, 28-29 §§ skollagen) 

• För de vuxna som har rätt till och önskar delta i kommunal vuxenutbildning på 
gymnasial nivå informerar och verkar hemkommunen aktivt för att de ska delta 
och ser till att de får delta i sådan utbildning. (20 kap. 16-17 §§ skollagen) 

• För de vuxna som har rätt till det och önskar delta i särskild utbildning för vuxna 
på grundläggande nivå verkar hemkommunen aktivt för att nå ut, motivera och 
se till att de får delta i sådan utbildning. (21 kap. 10 §§ skollagen) 

• För de vuxna som har rätt till det och önskar delta i särskild utbildning för vuxna 
på gymnasial nivå informerar och verkar hemkommunen aktivt för att de ska 
delta och ser till att de får delta i sådan utbildning. (21 kap. 13-14 §§ skollagen) 

Åtgärder 

- Kommunen måste verka aktivt för att nå och motivera de vuxna i kommunen 
som har rätt att delta i kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå och 
särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå att delta i sådan 
utbildning. 
Kommunen måste se till att informera om möjligheterna till kommunal 
vuxenutbildning på gymnasial nivå och särskild utbildning för vuxna på 
gymnasial nivå och aktivt verka för att vuxna i kommunen deltar i sådan 
utbildning. 

Bedömning 
Skolinspektionens beslut redogör för de brister som konstaterats vid tillsynen. Det är 
dock huvudmannen som ansvarar för att utbildningen genomförs i enlighet med 
skollagen och de bestämmelser för utbildningen som kan finnas i andra författningar. I 
detta ligger ansvar att vidta åtgärder för att rätta till brister närhelst de framkommer. 
Skolinspektionen bedömer att Robertsfors kommun brister i arbetet med att aktivt 
verka för att nå och motivera de vuxna i kommunen som har rätt att delta i kommunal 
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vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå. Vidare 
finns brister i arbetet med att informera om möjligheterna till vuxenutbildning på 
gymnasial nivå och särskild utbildning för vuxna och aktivt verka för att vuxna i 
kommunen deltar i sådan utbildning. 

Tillsynen har inte visat annat än att huvudmannen uppfyller författningarnas krav 
inom övriga områden som granskats. 

Föreläggande 

Förutsättningar för vuxenutbildningen 

Kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå 

Skolinspektionen bedömer att det finns brister i arbetet med att aktivt verka för att nå 
de vuxna i kommunen som har rätt att delta i kommunal vuxenutbildning och särskild 
utbildning för vuxna på grundläggande nivå och motivera dem att delta i sådan 
utbildning. 

Enligt skollagen ska varje kommun aktivt verka för att nå de vuxna i kommunen som 
har rätt att delta i kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå och motivera 
dem att delta i sådan utbildning. Kommunen ansvarar också för att de som har rätt att 
delta i dessa utbildningar och önskar det, också får delta i sådan utbildning. 

Skollagens bestämmelser innebär att kommunerna är skyldiga att på olika sätt verka 
för att vuxna informeras om den vuxenutbildning som erbjuds. Genom 
stimulansåtgärder av olika slag, till exempel en aktiv rekrytering, ska kommunerna 
dessutom sträva efter att motivera vuxna kommuninvånare att delta. Kommunerna bör 
också se till att de studerande får information om praktiska villkor för att genomgå 
utbildning till exempel i form av rätt till ledighet, studiestöd etcetera. Skyldigheten att 
aktivt verka för att nå, rekrytera och motivera de grupper som har rätt att delta i 
vuxenutbildning på grundläggande nivå, förutsätter också att kommunerna tar reda på 
invånarnas behov och önskemål, så att utbildningen kan anordnas på ett sätt som 
svarar mot behoven hos målgruppen (Prop. 1990/91:85, s 151-152). 

Vid intervjuer med rektor, barn- och utbildningschef och politiker framkommer att det i 
nuläget inte bedrivs en aktivt uppsökande verksamhet till grundläggande 
vuxenutbildning. Barn- och utbildningschefen berättar att det finns en plan som håller 
på att tas fram för att utveckla arbetet. Rektorn för vuxenutbildningen ska tillsammans 
med studie- och yrkesvägledaren bland annat uppdatera hemsida och broschyrer. 
Även kontakten med daglig verksamhet och den utåtriktade verksamheten ska 
förbättras. Ansvariga politiker håller med om att detta är ett bristområde och uppger 
att det i dagsläget saknas tydliga rutiner och ansvarsfördelning för den uppsökande 
verksamheten men att det är på gång. 

Skolinspektionen bedömer att Robertsfors kommun inte aktivt verkar för att nå och 
motivera de vuxna i kommunen som har rätt till kommunal vuxenutbildning på 
grundläggande nivå att delta i sådan. 



Skolinspektionen 
	 Beslut 

2018-10-15 
Dnr 43 - 2018:7138 

4 (5) 

Kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning på gymnasial nivå 

Enligt skollagen ska varje kommun erbjuda utbildning på gymnasial nivå inom 
kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna. Kommunen ska 
informera om möjligheterna till utbildning på gymnasial nivå och aktivt verka för att 
vuxna i kommunen deltar i sådan utbildning. Ordet "aktivt" har lagts till för att betona 
kommunernas ansvar för att de som tillhör målgruppen för utbildningen också tar del 
av den (Prop. 2009/10:165, s 845). 

Enligt rektorn och barn- och utbildningschefen bedrivs inte heller någon aktiv 
verksamhet för att informera och verka för att de vuxna, som kan komma ifråga för 
kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning på gymnasial nivå i Robertsfors 
kommun, får delta i sådan utbildning. Samtliga intervjuade menar dock att arbetet med 
att planera för den uppsökande verksamheten är på gång. 

Skolinspektionen bedömer att Robertsfors kommun inte aktivt verkar för att nå de 
vuxna i kommunen som har rätt till kommunal vuxenutbildning och särskild 
utbildning på gymnasial nivå att delta i sådan. 

Motivering till föreläggande som ingripande 

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

Områden där Skolinspektionen inte har funnit brister 

Styrning och utveckling av vuxenutbildningen 

Det har vid tillsynen inte framkommit annat än att Robertsfors kommun uppfyller 
författningarnas krav inom styrning och utveckling av vuxenutbildningen. 

På Skolinspektionens vägnar 

  

Å 

  

 

    

Veronica Bonivart Säfström 	 Eva Ahlman 
Beslutsfattare 	 Föredragande 
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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 vuxenutbildning 

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 ligger under kommunstyrelsen. 
Robertsfors kommun är indelad i fyra sektorer, varav barn- och utbildning är en sektor 
som leds av en barn- och utbildningschef. Barn- och utbildningschefen ansvarar för 
samtliga skolformer inklusive musikskolan. 

Robertsfors kommun erbjuder kommunal vuxenutbildning inom utbildning i svenska 
för invandrare (sfi) samt vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå. 
Sammantaget finns ett 80-tal elever som studerar inom den kommunala 
vuxenutbildningen. Eleverna inom sfi och på grundläggande nivå får sin undervisning 
i egen regi medan kurser på gymnasial nivå och yrkesvux bedrivs i extern regi. Ett 
samverkansavtal mellan kommunerna i Västerbotten ger medborgarna tillgång till all 
vuxenutbildning som andra kommuner bedriver eller upphandlar. En rektor ansvarar 
för verksamheten både inom den kommunala vuxenutbildningen och gymnasieskolans 
introduktionsprogram. 

Måluppfyllelse 

Resultatmåtten för all vuxenutbildning är komplicerade och statistiken bör tolkas med 
försiktighet eftersom utbildningen sker med löpande antagning och den officiella 
statistiken anger uppgifter på årsbasis. I nationell statistik anges för flera skolformer 
andelen avbrott och i detta mått ingår byte av kurs, studieväg eller studieort. 

Av Skolverkets nationella statistik för år 2017 framgår inga resultat för 
vuxenutbildningen. Elevantalet är lågt men i kommunens egen dokumentation för år 
2017 framgår att flertalet av eleverna klarar sina kurser inom kommunal 
vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå. Där framgår även orsakerna 
till de avbrott som görs och vilket betyg kursdeltagare har erhållit i lästa kurser. I sfi C-
D erhöll alla eleverna godkända betyg. 
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