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Tjänsteskrivelse
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen
Tor Andersson
Linda Forssén
Anna Klefborg

2020-12-01

Dnr BOU 2020-560
Dnr BIN 2020-403

Barn- och ungdomsnämnden
Bildningsnämnden

Erbjudan från Skolverket om stöd till
verksamhetsutveckling för barn och elever som är
nyanlända eller har annat modersmål än svenska
Förslag till barn- och ungdomsnämndens beslut
1. Barn- och ungdomsnämnden tackar nej till erbjudandet från Skolverket.
Förslag till bildningsnämndens beslut
1. Bildningsnämnden tackar nej till erbjudandet från Skolverket.
Ärende
Inom ramen för regeringsuppdraget Uppdrag till Statens skolverk att
genomföra insatser för att stärka utbildningens kvalitet för barn och elever
som är nyanlända eller har annat modersmål än svenska (U2019/01553/S
(delvis) U2019/03787/S 1) erbjuder Skolverket Linköpings kommun
samverkan och riktat stöd. Linköping får erbjudandet eftersom kommunen
uppfyller kriterierna i Skolverkets urvalsmodell och har fallit ut i det urval av
huvudmän som Skolverket genomfört i november 2020.
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Syftet med samarbetet mellan huvudman och myndighet är att stärka förmågan
att både på kort och lång sikt erbjuda barn och elever som är nyanlända eller
har annat modersmål än svenska en utbildning av hög och likvärdig kvalitet.
Insatserna vänder grund- och gymnasieskolan samt inom kommunal
vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna. Utöver ovanstående
skolformer ska insatserna även vända sig till grund- och gymnasiesärskolan.
Nyanlända elever och deras progression inom utbildningssystemet ska särskilt
uppmärksammas, liksom huvudmän med särskilt svåra förutsättningar.
Precis som Skolverket skriver i sin inbjudan utgör Corona-situationen för
närvarande en påfrestning på Linköpings skolor och förvaltningens samt
nämndernas arbete och det försvårar att starta större utvecklingsinsatser i
nuläget. Vi har därför i organisationen och centralt diskuterat frågan om hur ett
deltagande skulle kunna läggas upp och när det skulle kunna starta men
kommit till slutsatsen att det inte är möjligt just nu.
__________
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Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse - Erbjudande från Skolverket om stöd till verksamhetsutveckling
Bilaga 1, Skolverket - Information till nya huvudmän om riktade insatser för nyanländas
lärande
Bilaga 2 - Regeringsuppdrag 2020
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Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information eller förhandling enligt MBL är inte påkallad.

Utbildnings- och
arbetsmarknadsförvaltningen

Anders Jolby

Beslutet skickas till:
Skolverket

