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Arbetsmarknadsnämnden
Barn- och ungdomsnämnden
Bildningsnämnden

Utvecklingsprogram för fullföljd utbildning
Förslag till arbetsmarknadsnämndens beslut
1. Linköpings kommun deltar i Sveriges Kommuner och Regioners (SKR)
utvecklingsprogram för fullföljd utbildning med start januari 2022.
2. Utbildnings- och arbetsmarknadsdirektören får i uppdrag att skriva under
avsiktsförklaringen för utvecklingsprogrammet för fullföljd utbildning
mellan SKR och Linköpings kommun.
3. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen redovisar projektplanen för
genomförandet för nämnden senast i november 2021.
Förslag till barn- och ungdomsnämndens beslut
1. Linköpings kommun deltar i Sveriges Kommuner och Regioners
utvecklingsprogram för fullföljd utbildning med start januari 2022.
2. Utbildnings- och arbetsmarknadsdirektören får i uppdrag att skriva under
avsiktsförklaringen för utvecklingsprogrammet för fullföljd utbildning
mellan SKR och Linköpings kommun.
3. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen redovisar projektplanen för
genomförandet för nämnden senast i november 2021.
Förslag till bildningsnämndens beslut
1. Linköpings kommun deltar i Sveriges Kommuner och Regioners
utvecklingsprogram för fullföljd utbildning med start januari 2022.
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2. Utbildnings- och arbetsmarknadsdirektören får i uppdrag att skriva under
avsiktsförklaringen för utvecklingsprogrammet för fullföljd utbildning
mellan SKR och Linköpings kommun.
3. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen redovisar projektplanen för
genomförandet för nämnden senast i november 2021.
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Ärende
Uppdrag fullföljd utbildning är namnet på Sveriges Kommuner och Regioners
(SKR) samlade arbete för att öka andelen unga som fullföljer sina
gymnasiestudier.
Cirka 98 procent av alla ungdomar i Sverige påbörjar en utbildning inom
gymnasieskolan. Men efter fem år har fortfarande drygt en fjärdedel av dessa
inte tagit en examen. Unga som lämnar gymnasieskolan utan examen har sämre
möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden och med det följer en förhöjd
risk för utanförskap i form av till exempel lägre inkomst och sämre hälsa. Det
innebär försämrad livskvalitet för den enskilde och kostnader för samhället.
Det är därför viktigt att både skolhuvudmän och resten av samhället
tillsammans arbetar medvetet och strategiskt för att förebygga studieavbrott.
SKR:s projekt Uppdrag fullföljd utbildning syftar till att genom en bred och
tvärvetenskaplig ansats utveckla ett mer sammanhållet och hållbart nationellt
arbete och stöd för en ökad andel ungdomar med fullföljda gymnasiestudier.
Inom projektet erbjuder SKR bland annat processtöd och
kompetensutvecklingsinsatser. Målgruppen är huvudmän som vill göra en
medveten och strategisk satsning för att förbättra det förebyggande arbetet och
ge fler unga möjlighet att bli behöriga till gymnasieskolan och fullfölja sina
studier. Arbetet sker i samverkan med myndigheter och andra aktörer.
Insatserna som regeringen delfinansierar inom ramen för Uppdrag fullföljd
utbildning ska inriktas på att utveckla övergångarna mellan skolformerna och
erbjuda verksamhetsnära stöd till huvudmän i form av bland annat processtöd
och kompetensutvecklingsinsatser.
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att barn- och
ungdomsnämnden, bildningsnämnden och arbetsmarknadsnämnden ställer sig
bakom förslaget att Linköpings kommun deltar i SKR:s utvecklingsprogram
för fullföljd utbildning med start januari 2022.
__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse – Utvecklingsprogram för fullföljd utbildning (juni -21)
Bilaga – Utvecklingsprogram för fullföljd utbildning, information från SKR (juni -21)
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Bakgrund
SKR har många års erfarenhet av att i samverkan med kommuner och skolor
runt om landet driva utvecklingsarbete för att förhindra studieavbrott. Utifrån
dessa erfarenheter och med stöd i aktuell forskning fokuserar SKR:s satsningen
Uppdrag fullföljd utbildning på att stötta och utveckla det förebyggande arbetet
för att fler unga killar och tjejer ska få möjlighet att slutföra sina studier.
Arbetet som bedrivs inom Uppdrag fullföljd utbildning är brett och kan delas
upp enligt nedanstående rubriker:
Utveckling och stöd
Forskning och kunskapsbyggnad
Nationell samordning
Internationellt samarbete och utbyte
Delar av Uppdrag fullföljd utbildning sker inom ramen för en
överenskommelse med staten och andra initiativ finansieras av Svenska ESFrådet.
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen ser många möjligheter med
utvecklingsprogrammet och att det kan fungera som en gemensam plattform i
huvudmannens systematiska kvalitetsarbete. Programmet ska stötta och
sammanlänka dagens systematiska kvalitetsarbete. Programmet passar väl in på
de strategiska utvecklingsuppdrag som föreslås nämnderna inför 2022 och det
förändringsarbete som pågår på Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen.
I förändringsarbetet har förvaltningens övergripande mål beskrivits som en
ledstjärna – att alla når gymnasieexamen och egenförsörjning. Alla
verksamheter inom förvaltningen är kuggar i den process som ska medföra att
individen når detta mål.
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Utvecklingsprogrammet syftar till att tillsammans hitta de delar i vår
verksamhet där vi kan göra förbättringar för att fler ska nå målet. I programmet
kommer fyra utvecklingsteam delta. Under hösten kommer en arbetsgrupp med
representanter från verksamheten och förvaltningen arbeta med att identifiera
de områden som är viktiga att fokusera på. Vidare kommer en projektplan för
genomförandet att tas fram.
Utvecklingsprogrammet kommer även kunna stärka det arbete som görs inom
uppdraget Samverkan för unga där barn- och ungdomsnämnden,
bildningsnämnden, social- och omsorgsnämnden samt kultur- och
fritidsnämnden i samverkan ska vidta åtgärder för att utveckla samarbetet kring
barn och unga i syfte att skapa helhet och sammanhang så att alla barn och
unga ges förutsättningar att nå en gymnasieexamen. Arbetet ska kännetecknas
av tidiga samordnade insatser, anpassade efter barnets och den unges behov, i
syfte att främja integration och förhindra utanförskap.
Ekonomiska konsekvenser
Ryms i nämndens budget.
Kommunala mål
Målområde Medborgare:
Hög kunskap med skolor i framkant
Stark gemenskap och människor i arbete
Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
Uppföljning och utvärdering
Senast i november ska Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen
återkomma till nämnden och redovisa projektplanen för
utbildningsprogrammet. I projektplanen ska tydligt framgå hur effekten av
programmet ska följas upp.
Under programmets genomförande kommer nämnderna hållas uppdaterade om
det arbete som sker.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information enligt MBL § 19 har skett den 8 juni 2021.

5 (5)

Utbildnings- och
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Beslutet skickas till:
Arbetsmarknadsnämnden
Barn- och ungdomsnämnden
Bildningsnämnden

