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Uppföljning efter regelbunden tillsyn av 
vuxenutbildningen i Robertsfors kommun 

Beslut 
Skolinspektionen bedömer att Robertsfors kommun har vidtagit sådana åtgärder att de 
påtalade bristerna har avhjälpts. 

Bakgrund och motivering till beslut 
Skolinspektionen genomförde tillsyn av huvudmannens ansvarstagande för den 
kommunala vuxenutbildningen i Robertsfors kommun under hösten 2018. 

Efter genomförd tillsyn konstaterade Skolinspektionen att det fanns brister i 
verksamheten. Myndigheten förelade därför Robertsfors kommun i beslut den 15 
oktober 2018 att vidta åtgärder inom bedömningsområdet Förutsättningar för 
vuxenutbildningen. Skolinspektionen bedömde att huvudmannen inte aktivt verkade 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 förelades också att 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. 

Skolinspektionen begärde att huvudmannen senast den 31 januari skulle redovisa till 
myndigheten vilka åtgärder som vidtagits med anledning av beslutet. Huvudmannen 
har inkommit med en sådan redovisning. Av redovisningen framgår att huvudmannen 
har vidtagit åtgärder för att både informera om, aktivt verka för och motivera 
kommunmedborgare att delta i kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för 
vuxna på grundläggande nivå. Kommunen har också vidtagit åtgärder för att 
informera och aktivt verka för att kommunmedborgare ska delta i kommunal 
vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå. Det handlar till 
exempel om att kommunens hemsida har uppdaterats, en ny broschyr har tagits fram, 
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informationskvällar anordnats och information om möjligheter till vuxenutbildning 
publicerats i lokaltidningar. Samarbete sker med Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, kommunens socialtjänst, etableringsenhet och vårdcentral. 

Mot bakgrund av de uppgifter som lämnats i redovisningen bedömer Skolinspektionen 
att huvudmannen vidtagit sådana åtgärder att tillsynen kan avslutas. 

På Skolinspektionens vägnar 

Agnetha Burström 
Beslutsfattare 

Signerat av: Agnetha Burström 

X Eva Ahlman 
Föredragande 

Signerat av: Eva Ahlman 

I handläggningen av ärendet har också Caroline Rönnegard medverkat. 
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