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Tjänsteskrivelse
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen
Linda Forssén

2021-02-08

Dnr BOU 2021-106

Barn- och ungdomsnämnden

Följeforskningsprojekt – Effekterna av avvecklingen av
Skäggetorpsskolans högstadium
Förslag till barn- och ungdomsnämndens beslut
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsdirektören ges rätt att teckna
överenskommelse med Örebro universitetet att ingå följeforskningsprojekt
om effekterna av avvecklingen av Skäggetorpsskolans högstadium.
2. Linköpings kommun bidrar med totalt 2,25 Mkr till
följeforskningsprojektet.
3. Slutrapport över forskningsprojektet återrapporteras till barn- och
ungdomsnämnden under hösten 2024.
Ärende
Inom ramen för barn- och ungdomsnämndens beslut 2020-06-17, BOU 2020564, att avveckla Skäggetorpsskolans högstadium informerade Utbildningsoch arbetsmarknadsförvaltningen att man ämnar kontakta Linköpings
universitet för att efterhöra om intresse finns för att studera utvecklingen och se
att den leder fram till ökad likvärdighet.
Linköpings universitet kontaktades i augusti 2020. På grund av avsaknad av
återkoppling kontaktades även Örebro universitet. De visade stort intresse, då
forskning redan pågick inom området, kring nedläggningen av Vivallaskolan i
Örebro.
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Forskarna vid Örebro universitet som kontaktats är desamma som har följt
sjundeklassarna från stadsdelen Vivalla som börjat på andra skolor i staden
efter det att man i Örebro kommun 2017 beslutat att lägga ner årskurs 7-9 vid
Vivallaskolan.
Följeforskningsprojektet i Linköping skulle göras som tillägg till ett redan
existerande forskningsprojekt vid Örebro universitet, “Att bryta segregation
genom utbildning”, som finansieras av Vetenskapsrådet, där målet är att bidra
med kunskaper kring i vilken mån och på vilka sätt olika typer av åtgärder
bidrar till 1) ökad integration och 2) ökad måluppfyllelse. Det projektet
kommer att pågå i fyra år.
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I projektet i Linköping är upplägget att forskarna följer två av de mottagande
skolorna under två och ett halvt år. Det är viktigt att ha minst två skolor att
följa för att kunna ha möjlighet till jämförelser mellan verksamheterna.
Forskarna erbjuder ett tillägg för Linköping som innebär att de, till skillnad
från andra fall i projektet, där aggregerad data används enbart som underlag till
vetenskapliga artiklar, utformar en forskningsdesign som möjliggör dialog och
återkoppling (2 gånger/år) och en riktad slutrapport som fokuserar på
kommunens och skolans arbete med att motverka skolsegregation. För att
kunna följa processen kring Skäggetorpsskolan från start, planerar de att starta
forskningsprocessen höstterminen 2021.
Den budgeterade kostnaden för det arbete som tillkommer är 2,25 Mkr, inkl.
resor och logi.
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att barn- och
ungdomsnämnden ger utbildnings- och arbetsmarknadsdirektören rätt att
teckna överenskommelse med Örebro universitetet att ingå
följeforskningsprojekt om effekterna av avvecklingen av Skäggetorpsskolans
högstadium och att nämnden bidrar med totalt 2,25 Mkr till
forskningsprojektet.
__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse – Följeforskningsprojekt – Effekterna av avvecklingen av Skäggetorpsskolans
högstadium, 2021-02-08
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Ekonomiska konsekvenser
Barn- och ungdomsnämnden föreslås bidra med totalt 2,25 Mkr till
följeforskningsprojektet.
Projektet föreslås finansieras inom nämndens rambudget.
Kommunala mål
Barn- och ungdomsnämndens mål:


Maximalt lärande



Likvärdiga möjligheter



Lust och engagemang

Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
Jämställdhet
Begreppet ”barnets bästa” är barnkonventionens grundpelare. Det är utifrån
detta perspektiv som beslutet om avvecklingen av Skäggetorpsskolans
högstadium togs.
Att ingå i föreslaget följeforskningsprojekt är ett sätt att få en fördjupad bild av
konsekvenserna av tagna åtgärder för att minska skolsegregationen.
Syftet är att ge eleverna som bor i bostadsområdet Skäggetorp så goda
förutsättningar som möjligt för att nå så långt som möjligt i sin utveckling. Ett
annat syfte är ge bättre förutsättningar för att eleverna ska uppnå behörighet till
det nationella program på gymnasieskolan som eleverna själva önskar.
Samråd
Avstämning har gjorts med upphandlingsstrateg i kommunen samt med
Upphandlingsmyndigheten om hur LOU:s regelverk förhåller sig till ett
forskningsprojekt av det här slaget. Lagen stipulerar att LOU ska tillämpas för
upphandling av forsknings- och utvecklingstjänster om
1. Resultatet uteslutande tillkommer den upphandlande myndigheten och
2. den tillhandahållna tjänsten betalas helt av den upphandlande
myndigheten.
I detta fall är punkt 1 inte uppfyllt då resultatet tillfaller forskarna och Örebro
Universitet som lyder under Högskolelagen.
Enligt Högskolelagen gäller kap. 1 2§ att: I högskolornas uppgift ska det ingå
att samverka med det omgivande samhället och informera om sin verksamhet
samt verka för att forskningsresultat tillkomna vid högskolan kommer till nytta.
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Då bara ett av två villkor för upphandling är uppfyllda bedöms projektet inte
vara upphandlingspliktigt.
Uppföljning och utvärdering
Forskningsprojektet kommer pågå under två och ett halvt år med start
höstterminen 2021. Inom forskningsprojektet kommer en riktad slutrapport
publiceras och återrapporteras till barn- och ungdomsnämnden.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information enligt MBL § 19 har getts den 9 februari 2021.

Utbildnings- och
arbetsmarknadsförvaltningen

Anders Jolby

Beslutet skickas till:
Örebro universitet
Områdeschef grundskola 7-9
Enhetschef Berzeliusskolan
Enhetschef Folkungskolan
Rektor Skäggetorpsskolan 7-9
Rektorer Berzeliusskolan 7-9
Rektor Folkungaskolan 7-9
Rektor Malmslättsskolan Tokarp
Rektor Linghemsskolan
Rektor Ekholmsskolan
Rektor Ljungsbroskolan
Rektor Arenaskolan
Projektledare för avvecklingen av
Skäggetorpsskolans högstadium

