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Dnr BOU 2019-824
Dnr BIN 2019-619

Barn- och ungdomsnämnden
Bildningsnämnden

Avtal med Linköpings universitet - ”Skolsamverkan Öst”
Förslag till barn- och ungdomsnämndens beslut
1. Utbildningsdirektören ges i uppdrag att teckna avtal med Linköpings
universitet - ”Skolsamverkan Öst”.
2. Utbildningsdirektören ges i uppdrag att redovisa en uppföljning av avtalet
vid nämndens sammanträde under våren 2021.
Förslag till bildningsnämndens beslut
1. Utbildningsdirektören ges i uppdrag att teckna avtal med Linköpings
universitet - ”Skolsamverkan Öst”.
2. Utbildningsdirektören ges i uppdrag att redovisa en uppföljning av avtalet
vid nämndens sammanträde under våren 2021.
Ärende
De kommunala skolhuvudmännen i Östergötland har för avsikt att
systematisera och formalisera samarbetet med Linköpings universitet genom
ett samarbetsavtal som kommer att kallas Skolsamverkan Öst. Syftet med ett
sådant avtal är skapa ett strategiskt, strukturerat och långsiktigt samarbete som
skapar kontinuitet. Målsättningen är att bygga en stabil plattform för
gemensamma satsningar för utveckling av skola och lärarutbildning.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

Utbildningskontoret föreslår att barn- och ungdomsnämnden samt
bildningsnämnden ger utbildningsdirektören i uppdrag att teckna avtal
”Skolsamverkan Öst” med Linköpings universitet. Avtalet gäller perioden 1
januari 2020 till och med 31 december 2021. Kontoret föreslår också att
insatser som genomförts inom ramen för avtalet följs upp och redovisas vid
barn- och ungdomsnämndens respektive bildningsnämndens sammanträden i
under våren 2021.
__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse - Avtal med Linköpings universitet - ”Skolsamverkan Öst”
Bilaga: Skolsamverkansavtal mellan Linköpings kommun och Linköpings universitet
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Bakgrund
Strategi för samverkan med universitet och högskolor
Kommunstyrelsen fattade 2011 beslut om en strategi för samverkan med
universitet och högskolor. Syftet med strategin är stärka samverkan med
universitet och högskolor för att ta tillvara deras kompetens, resurser och
resultat för att förbättra och utveckla den kommunala verksamheten.
I strategin finns fem grundläggande strategier där kommunen ska:
1. Ha en drivande roll för att skapa god samverkan med universitet och högskolor,
med särskild betoning på samverkan med studenterna.
2. Stödja etablering och uppbyggnad av forsknings- och utvecklingsmiljöer som är av
betydelse för kommunen, kommunens näringsliv och kommuninvånarna.
3. Samverka med universitet och högskolor inom de områden som främjar kommunen
och kommuninvånarna samt det lokala och regionala näringslivet. Kommunen ska
stödja entreprenörskap och nyföretagande som har sin grund i universitet och högskolor.
4. Ta tillvara universitet och högskolor som en resurs så att den kommunala
organisationens utveckling baseras på erkänd forskning och beprövad erfarenhet.
Kommunens olika förvaltningar ska samverka med universitet och högskolor i
forsknings- och utvecklingsarbete.
5. Erbjuda attraktiva miljöer att bo och leva i, sociala villkor och samhällsservice som
lockar studenter och forskare att söka sig till och etablera sig i kommunen.

I strategin slås också fast att varje nämnd, styrelse och förvaltning ansvarar för
att förverkliga och följa upp strategierna med åtgärder och aktiviteter. Likaså
har varje förvaltning i uppdrag att samarbeta med universitet och högskolor för
att utveckla sin verksamhet och kommunen i helhet.
Strategiskt samarbetsavtal med Linköpings universitet
För att ytterligare främja samarbete med universitet och högskolor tecknade
Linköpings kommun 2016 ett strategiskt samverkansavtal med Linköpings
universitet. Syftet är att stärka och utveckla goda och långsiktiga relationer
samt förtydliga formerna för samverkan. I avtalet definieras fyra områden för
samverkan:
1. Attraktivitet - Verka för att stärka varandras attraktivitet genom t.ex.
gemensam marknadsföring och synbarhet, såväl lokalt som internationellt.
2. Bildning - Verka för att tillgängliggöra relevant kunskapsbildning genom t.ex.
kompetensutveckling, skolsamverkan och publika arrangemang.
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3. Hållbar tillväxt - Verka för att stärka regionens konkurrenskraft genom ett
aktivt engagemang i samverkan mellan näringsliv och universitet samt ett
fokuserat innovations- och entreprenörskapsarbete.

4. Välfärd - Verka för att utveckla välfärden i olika samhällssektorer,
demokratin och det aktiva samhällsengagemanget.

Till avtalet kopplas en årlig handlingsplan som beskriver strategiskt utvalda
aktiviteter.
Avtal Skolsamverkan Öst
Under en tid har det funnits flera pågående initiativ om fördjupad samverkan
mellan Linköpings universitet (LiU) och Östergötlands kommunala
skolhuvudmän. Parterna har nu för avsikt att systematisera och formalisera
samarbetet genom ett samarbetsavtal som kommer att kallas Skolsamverkan
Öst. Syftet med ett sådant avtal är skapa ett strategiskt, strukturerat och
långsiktigt samarbete som skapar kontinuitet. Syftet är även att uppmuntra till
engagemang från de olika parterna och underlätta regionalt samarbete.
Samarbetet inom Skolsamverkan Öst har fyra ingående delar:
1. Samverkan på strategisk nivå
2. Särskild gemensam satsning (t.ex. lärarförsörjningen, nyutexaminerade
lärare som är nya i yrket, ökade övergångstal)
3. Kompetensutveckling/tematiskt samarbete
4. Nav för övriga regionala samarbeten
Målsättningen med avtalet är att bygga en stabil plattform för gemensamma
satsningar för utveckling av skola och lärarutbildning. Tanken är också att
genom avtalet stärka det regionala perspektivet. Samarbetet rör frågor som är
gemensamma för de kommunala huvudmännen och Linköpings universitet,
men också inom områden där parterna kan stötta varandra. Det kan till exempel
handla om pedagogisk utveckling, kompetensförsörjning, skolforskning och de
verksamhetsförlagda delarna (VFU) av lärarutbildningarna. Det pågår redan
flera initiativ inom dessa områden, men avtalet kommer innebära effektivare
samordning och nya gemensamma satsningar.
Inom ramen för avtalet kommer parterna komma överens om vilka aktiviteter
som ska ingå. Detta kommer att ske i en ledningsstämma med en representant
per deltagande kommun och tre representanter från LiU. Ledningsstämman
fastställer verksamhetsplan, budget och verksamhetsberättelse.
Ledningsstämman hålls i samband med regionala skolchefsnätverkets första
möte varje år.
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Utbildningskontoret föreslår att barn- och ungdomsnämnden samt
bildningsnämnden ger utbildningsdirektören i uppdrag att teckna avtal
”Skolsamverkan Öst” med Linköpings universitet. Avtalet gäller perioden 1
januari 2020 till och med 31 december 2021. Parterna har var för sig rätt att
säga upp avtalet och avtalet kan sägas upp skriftligt minst tre månader före
respektive års utgång.
Ekonomiska konsekvenser
Den årliga kostnaden för respektive kommun som ingår avtal med Linköpings
universitet är 0,75 kr per kommuninvånare. Linköpings universitet finansierar
med motsvarande summa i form av arbetsinsatser. För Linköpings kommun
kommer det motsvara ca 120 000 kr/år. Kostnaden finansieras inom barn- och
ungdomsnämndens och bildningsnämndens ram.
Vid tecknande av avtalet tillkommer möjlighet att teckna tilläggsavtal gällande
särskilda insatser som då kräver egen finansiering.
Kommunala mål
Följande av fullmäktiges mål för 2019-2022 är kopplade till avtalet:
1. Trygg och attraktiv kommun
3. Attraktiv kommun
14. Attraktiv arbetsgivare
15. God och hållbar kompetensförsörjning
Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
Uppföljning och utvärdering
Utbildningskontoret föreslår att insatser som genomförts inom ramen för
avtalet följs upp och redovisas vid barn- och ungdomsnämndens respektive
bildningsnämndens sammanträden i under våren 2021.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information har getts i enlighet med MBL § 19 2019-12-03.
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Utbildningskontoret
Anders Jolby

Utbildningskontoret
Åsa Ridne
Christel Horsak

Beslutet skickas till:
Dekan för lärarutbildningen vid
Linköpings universitet
Föreståndare för LiU Skolsamverkan
Enhetschefer gymnasieskola och
vuxenutbildning
Områdeschefer förskola och grundskola

