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§ 39

2020-04-23

Förvaltningschefen informerar

Ärende
Anders Jolby, utbildnings- och arbetsmarknadsdirektör, och Christel Horsak,
avdelningschef redogör för läget i verksamheterna just nu med anledning av
Corona-epidemin.
Anders Jolby informerar även om kommande budgetprocess och de planerade
utbildningarna för barn- och ungdomsnämnden och bildningsnämnden den 3
juni samt den 10 juni.
Barn- och ungdomsnämndens beslut
1. Informationen noteras.
__________

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 40

2020-04-23

Upphörande av offentliga sammanträden i barnoch ungdomsnämnden, temporär förändring med
anledning av Corona-pandemin

Dnr BOU 2020-338
Ärende
I Reglemente för Linköpings kommun står det att nämnden får besluta om
nämndens sammanträden ska vara offentliga. Barn- och ungdomsnämnden
beslutade 2000-01-19, § 6, dnr Bou 1999.0001, att öppna sina sammanträden
för allmänheten och att därvid tillämpa riktlinjer enligt juridikgruppens
handling ”Öppna sammanträden” daterad 1999-11-23.
Med anledning av rådande Corona-pandemi (Covid-19) har det uppkommit ett
tillfälligt behov av att inte ha offentliga sammanträden i bildningsnämnden för
att minska smittspridning.
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår därför att
bildningsnämndens sammanträden inte ska vara offentliga under perioden den
23 april 2020 till och med den 31 juli 2020. Det innebär att allmänheten under
denna period inte har rätt att närvara vid bildningsnämndens sammanträden.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Upphörande av offentliga sammanträden i
bildningsnämnden, temporär förändring med anledning av Coronapandemin.docx
Barn- och ungdomsnämndens beslut
1. Med anledning av rådande Corona-pandemi ska barn- och
ungdomsnämndens sammanträden under perioden från och med den 23
april 2020 till och med den 31 juli 2020 inte vara offentliga.
__________
Beslutet skickas till:
-

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 41

2020-04-23

Delårsrapport per den 31 mars 2020

Dnr BOU 2020-8
Ärende
Petter Skogö, ekonomichef, gör en dragning av ärendet.
Resultatet per den 31 mars 2020 för hela barn-och ungdomsnämndens
ansvarsområde visar ett överskott på 4,4 miljoner kronor jämfört med budget.
Nämndens anslagsdel redovisar ett överskott på 4,7 miljoner kronor och de
kommunala enheterna ett underskott på 0,3 miljoner kronor. Överskottet för
nämndens ansvarsområde beror främst på att reservmedel ännu inte har
använts.
Barn-och ungdomsnämnden prognostiserar en ekonomi i balans för helår 2020.
Nämndens anslagsdel visar ett överskott på 5,9 miljoner kronor och beror
framförallt på de reservmedel som finns på grund av osäkerhet kring
statsbidraget Mindre barngrupper. Grundsärskolan visar ett underskott på 7,8
miljoner kronor eftersom ett ökat antal elever med stora komplexa behov finns
i verksamheten.
De kommunala enheterna prognostiserar ett underskott på 5,9 miljoner kronor.
Grundsärskolan och förskolan visar tillsammans ett överskott på 3,1 miljoner
kronor som till stor del beror på svårigheter att rekrytera behörig personal.
Grundskolan och övriga verksamheter visar ett underskott på ca 9 miljoner
kronor som beror på en osäkerhet i hur enheternas organisation behöver
förändras i och med den nya resursfördelningsmodellen som träder i kraft i juli
2020.
Även Covid19 har påverkat helårsprognosen då ökade kostnader för bl.a.
vikarie finns samtidigt som minskade kostnader för bl.a. måltider finns.
Prognoserna kommer troligtvis att förändras till nästa delår. Regeringen har vid
flera tillfället påtalat att kommuner och regioner ska få täckning för kostnader
kopplade till Covid19-pandemin. Dock är det i dagsläget oklart hur denna
kompensation kommer se ut och vad den faktiskt kommer att täcka.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Delårsrapport per den 31 mars med prognos för helår 2020
Delårsrapport per 31 mars med prognos för helår 2020 - barn- och
ungdomsnämnden
Bilaga 1 Uppföljning av verksamhetsplan mars 2020
Bilaga 2 Kommunala enheter

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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Barn- och ungdomsnämndens beslut
1. Delårsrapporten per 31 mars med prognos för helår 2020 godkänns och
överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Uppföljning av barn- och ungdomsnämndens verksamhetsplan mars 2020
noteras.
__________
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Alla områdeschefer barn- och ungdom
Alla ekonomer UTB skolomr

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 42

2020-04-23

Föräldraavgifter fritidshem för barn 10-13 år

Dnr BOU 2020-319
Ärende
Barn och ungdomsnämnden beslutade om en ny resursfördelning på sitt
sammanträde den 2019-12-12 (Bou 2018-659). Innan detta beslut erbjöds
endast fritidshem för barn 6-9 år. För barn 10-13 år erbjöds öppen
fritidsverksamhet. I och med det nya beslutet kommer fritidshem att erbjudas i
kommunala skolor och på fristående skolor för åldersgruppen 10-13 år. Öppen
fritidsverksamhet kommer att erbjudas av enskilda utförare efter beslut om
bidrag i barn- och ungdomsnämnden.
Detta innebär att barnomsorgsavgift behöver fastställas för fritidshem 10-13 år.
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att avgiften fastställs
enligt följande:
Barn 1
Barn 2
Barn 3
Barn 4 osv.

1,4 % av inkomsten, dock högst 690 kr
0,7 % av inkomsten, dock högst 493 kr
0,7 % av inkomsten, dock högst 493 kr
0 % av inkomsten

Den nya avgiften föreslås gälla från och med 2020-08-01.
Varje år beräknar och informerar Skolverket kommunerna om inkomsttaket
och vad den högsta avgiften är för första, andra och tredje barnet i fritidshem.
Detta gör Skolverket senast den 1 december inför kommande bidragsår.
Avgiften för fritidshem 10-13 år kommer att justeras i paritet med dessa
förändringar.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Avgift för fritidshem 10-13 år
Barn- och ungdomsnämndens beslut
1. Avgiften för fritidshem för barn 10-13 år fastställs enligt Utbildnings- och
arbetsmarknadsförvaltningens förslag och gäller från 2020-08-01.
__________
Beslutet skickas till:
Alla rektorer på kommunala och fristående F-6 skolor
Alla områdeschefer grundskola
Ekonomiassistent på Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 43

2020-04-23

Yttrande till Skolinspektionen - Ansökan från
American Schools of Sweden AB om godkännande
för internationell skola

Dnr BOU 2020-189
Ärende
American Schools of Sweden AB har hos Skolinspektionen ansökt om
godkännande som huvudman för internationell skola på grundskolenivå och
rätt till bidrag för internationell skola på gymnasienivå i Linköpings kommun
från och med läsåret 2021/22. Linköpings kommun har givits tillfälle att yttra
sig över ansökan.
Målgruppen för internationella grundskolor och gymnasieskolor i Sverige är:
- Barn bosatta i Sverige under en begränsad tid
- Barn som har gått i skola utomlands under en längre tid och som vill avsluta
sin utbildning i Sverige
- När det finns grundad anledning att barnet kommer att lämna Sverige för en
längre tid eller barnet har skolans undervisningsspråk som dagligt
umgängesspråk med en eller båda vårdnadshavarna och tillräckliga kunskaper i
språket för att följa undervisningen.
I yttrandet till Skolinspektionen beskriver Linköpings kommun att det för
elever på grundskole- och gymnasienivå som vistas i Sverige under en
begränsad tid redan finns motsvarande utbildningar som möjliga val (fristående
och kommunala skolor) i tillräcklig omfattning.
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag till yttrande
tillstyrks.
Förslag till Bildningsnämndens beslut
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag till yttrande tillstyrks.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Ansökan från American Schools of Sweden AB om
godkännande för internationell skola – yttrande till Skolinspektionen
Yttrande över ansökan från American Schools of Sweden AB, Dnr SI 2020
1191
Yrkanden
Elias Aguire (S) yrkar att i slutet av näst sista stycket lägga till två meningar så
att stycket lyder:

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur

9 (27)

Sammanträdesprotokoll
Barn- och ungdomsnämnden

2020-04-23

”I Linköpings kommun är dessutom undervisningen kostnadsfri, medan IAS
anger i sin ansökan att köavgiften ska uppgå till 2500 kronor. Därefter
tillkommer en inskrivningsavgift om 35 000 kronor samt en årlig avgift på 135
600 - 159 900 kronor, beroende på skolform och årskurs. Att etablera skolor
med höga inskrivnings- och årsavgifter ökar avsevärt risken för att skolan
blir mindre likvärdig, när elever där föräldrarna har höga inkomster helt
skiljs från elever där föräldrarna har låga inkomster. Det här är en
företeelse vi inte alls vill se i Linköping kommun.”
Cecilia Gyllenberg Bergfasth (MP) yrkar bifall till Elias Aguires förslag.
Susanna Kellgren Lundberg (L) och Trine Vikinge (C) yrkar bifall till
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut.
Beslutsordning
Ordförande ställe proposition på Utbildnings- och
arbetsmarknadsförvaltningens förslag gentemot Elias Aguires (S)
tilläggsyrkanden och finner att barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag.
Barn- och ungdomsnämndens beslut
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag till yttrande
tillstyrks.
Protokollsanteckningar
Socialdemokraterna lämnar följande anteckning till protokollet:
”Att skapa en likvärdig skola, där alla elever ges möjlighet att nå sina
drömmar, är ett av vårt samhälles största utmaningar. En viktigt förutsättning
för att nå dit är att värna en skola som inte sorterar elever utifrån deras
föräldrars ekonomi. Vi ser det som oerhört angeläget att bevaka att Linköpings
skolor därför även i framtiden är avgiftsfria. Med det som bakgrund ser vi det
som viktigt att kommunen till Skolinspektionen inte bra påtalar bristen på
underlag för den föreslagna skolan, utan också tydligt framhåller att vi under
inga omständigheter vill se skolor med termins- och köavgifter i Linköpings
kommun.”
__________
Beslutet skickas till:
Skolinspektionen

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 44

2020-04-23

Yttrande till Skolinspektionen - Ansökan från
British International Schools of Sweden AB om
godkännande för internationell skola

Dnr BOU 2020-189
Ärende
British International Schools of Sweden AB har hos Skolinspektionen ansökt
om godkännande som huvudman för internationell skola på grundskolenivå
och rätt till bidrag för internationell skola på gymnasienivå i Linköpings
kommun från och med läsåret 2021/22. Linköpings kommun har givits tillfälle
att yttra sig över ansökan.
Målgruppen för internationella grundskolor och gymnasieskolor i Sverige är:
- Barn bosatta i Sverige under en begränsad tid
- Barn som har gått i skola utomlands under en längre tid och som vill avsluta
sin utbildning i Sverige
- När det finns grundad anledning att barnet kommer att lämna Sverige för en
längre tid eller barnet har skolans undervisningsspråk som dagligt
umgängesspråk med en eller båda vårdnadshavarna och tillräckliga kunskaper i
språket för att följa undervisningen.
I yttrandet till Skolinspektionen beskriver Linköpings kommun att det för
elever på grundskole- och gymnasienivå som vistas i Sverige under en
begränsad tid redan finns motsvarande utbildningar som möjliga val (fristående
och kommunala skolor) i tillräcklig omfattning.
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag till yttrande
tillstyrks.
Förslag till Bildningsnämndens beslut
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag till yttrande tillstyrks.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Ansökan från British International Schools of Sweden AB –
yttrande till Skolinspektionen
Yttrande över ansökan från British International Schools of Sweden AB, Dnr
SI 2020 1158
Yrkanden
Elias Aguire (S) yrkar att i slutet av näst sista stycket lägga till två meningar så
att stycket lyder:

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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”I Linköpings kommun är dessutom undervisningen kostnadsfri, medan BIS
anger i sin ansökan att köavgiften ska uppgå till 2500 kronor. Därefter
tillkommer en inskrivningsavgift om 35 000 kronor samt en årlig avgift på 135
600 - 159 900 kronor, beroende på skolform och årskurs. Att etablera skolor
med höga inskrivnings- och årsavgifter ökar avsevärt risken för att skolan
blir mindre likvärdig, när elever där föräldrarna har höga inkomster helt
skiljs från elever där föräldrarna har låga inkomster. Det här är en
företeelse vi inte alls vill se i Linköping kommun.”
Cecilia Gyllenberg Bergfasth (MP) yrkar bifall till Elias Aguires förslag.
Susanna Kellgren Lundberg (L) och Trine Vikinge (C) yrkar bifall till
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut.
Beslutsordning
Ordförande ställe proposition på Utbildnings- och
arbetsmarknadsförvaltningens förslag gentemot Elias Aguires (S)
tilläggsyrkanden och finner att barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag.
Barn- och ungdomsnämndens beslut
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag till yttrande
tillstyrks.
Protokollsanteckningar
Socialdemokraterna lämnar följande anteckning till protokollet:
”Att skapa en likvärdig skola, där alla elever ges möjlighet att nå sina
drömmar, är ett av vårt samhälles största utmaningar. En viktigt förutsättning
för att nå dit är att värna en skola som inte sorterar elever utifrån deras
föräldrars ekonomi. Vi ser det som oerhört angeläget att bevaka att Linköpings
skolor därför även i framtiden är avgiftsfria. Med det som bakgrund ser vi det
som viktigt att kommunen till Skolinspektionen inte bra påtalar bristen på
underlag för den föreslagna skolan, utan också tydligt framhåller att vi under
inga omständigheter vill se skolor med termins- och köavgifter i Linköpings
kommun.”
__________
Beslutet skickas till:
Skolinspektionen

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 45

2020-04-23

Beställning av utredning gällande nya
förskoleplatser i Ryd

Dnr BOU 2020-121
Ärende
Fastighetsägaren Lejonfastigheter AB har beslutat att åtgärda brister i befintlig
förskolelokal Ellen Keys gata 4 i Rydsområdet. Fastighetsägarens plan är att ta
beslut om en omfattande renovering alternativt rivning och nybyggnation.
Fastighetsägarens nuvarande bedömning av befintlig lokal innebär att det
sannolikt är fastighetstekniskt och ekonomiskt fördelaktigare att bygga en ny
förskola. Befolkningsprognos och prognosen för behovet av förskoleplatser i
Rydsområdet visar på ett ökat behov av platser från 2022 och framåt. 120 nya
förskoleplatser behöver tillskapas i området. Utbildnings- och
arbetsmarknadsförvaltningen föreslår i detta förslag att Lejonfastigheter AB
utreder hur nya förskoleplatser ska tillskapas på adressen Ellen Keys gata 4.
Lejonfastigheter AB kommer därefter att återkomma med förslag på ett
hyresavtal. Barn- och ungdomsnämnden kommer efter detta att föreslås ett
beslut om genomförande av byggnation av ny förskola.
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen
medger att barn- och ungdomsnämnden får beställa utredning för nya
förskoleplatser i Ryd samt att barn- och ungdomsnämnden, under förutsättning
av kommunstyrelsens medgivande, ger skolchefen i uppdrag att beställa
utredning för nya förskoleplatser i Ryd.
Kommunstyrelsens tillstånd fordras för lokalanskaffning där hyrestiden
överstiger 5 år. I enlighet med kommunens regler för hantering av lokaler
fordras kommunstyrelsens beslut, om den årliga hyreskostnaden överstiger en
miljon kronor.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Beställning om utredning gällande nya förskoleplatser i Ryd,
beslut
Barn- och ungdomsnämndens beslut
1. Tillstånd begärs hos kommunstyrelsen att få beställa utredning för nya
förskoleplatser i Ryd.
2. Utbildnings- och arbetsmarknadsdirektören ges i uppdrag, under
förutsättning av kommunstyrelsens medgivande, att beställa utredning för
nya förskoleplatser i Ryd.
Förslag till kommunstyrelsens beslut

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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1. Kommunstyrelsen medger att barn- och ungdomsnämnden får beställa
utredning för nya förskoleplatser i Ryd.
__________
Beslutet skickas till:
Lejonfastigheter AB
Områdeschef förskola Nord/Väst

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 46

2020-04-23

Beställning av utredningar gällande nya förskolor
och grundskolor

Dnr BOU 2020-303
Ärende
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att barn- och
ungdomsnämnden begär av kommunstyrelsen att få beställa utredningar
gällande nya förskolor och grundskolor. Förvaltningen behöver påbörja arbetet
med de nu föreslagna utredningarna under våren 2020 för att klara de olika
objektens färdigställande inom de tidplaner som redovisas.
Aktuella objekt för utredning är:
1. Förskola i Norrberga/Sturefors
2. Förskola/Skola i Vallastaden och Djurgården
3. Förskola i Ekängen
4. Förskola i Brunnby/Sjögestad
5. Förskola/Skola i Berga Hage
6. Förskola/Skola på Folkungavallen
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen förslag har som mål och syfte
att tillgodose och säkerställa behovet av förskola och grundskola i ett växande
Linköping. Förvaltningens förslag syftar även till att säkerställa likvärdiga
förutsättningar och goda lär-miljöer för Linköpings barn och elever i de förslag
till utredningar där nya platser skapas i befintliga lokaler i kombination med
modernisering av dessa. Planerade objekt finns upptagna i nämndens
lokalförsörjningsplan med preliminära hyreskostnader.
Investeringar mellan 15-50 mnkr ska enligt kommunens bestämmelser kring
beslut, styrning och uppföljning beslutas av kommunstyrelsen.
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut
1. Tillstånd begärs hos kommunstyrelsen att få beställa utredningar för nya
förskolor och grundskolor, i enlighet med förvaltningens åtgärdsförslag.
2. Utbildnings- och arbetsmarknadsdirektören ges i uppdrag, under
förutsättning av kommunstyrelsens medgivande, att beställa utredningar i
enlighet med förvaltningens åtgärdsförslag.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen medger att barn- och ungdomsnämnden får beställa
utredningar för nya förskolor och grundskolor, i enlighet med
förvaltningens åtgärdsförslag.

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Beställning av utredningar gällande nya förskolor och
grundskolor, beslut
Yrkanden
Elisas Aguire (S) yrkar på att följande att-sats läggs till beslutet:
”Att Utbildnings- och arbetsmarknadsdirektören ges i uppdrag att i
utredningarna särskilt föreslå åtgärder för hur investerings- och
hyreskostnaderna kan pressas ned vid föreslagen om- och nybyggnation”.
Cecilia Gyllenberg Bergfasth (MP) yrkar bifall till Elias Aguires (S)
tilläggsyrkande.
Trine Vikinge (C) yrkar bifall till Utbildnings- och
arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut.
Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på Utbildnings- och
arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut gentemot sitt eget
tilläggsyrkande och finner att barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag.
Barn- och ungdomsnämndens beslut
1. Tillstånd begärs hos kommunstyrelsen att få beställa utredningar för nya
förskolor och grundskolor, i enlighet med förvaltningens åtgärdsförslag.
2. Utbildnings- och arbetsmarknadsdirektören ges i uppdrag, under
förutsättning av kommunstyrelsens medgivande, att beställa utredningar i
enlighet med förvaltningens åtgärdsförslag.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen medger att barn- och ungdomsnämnden får beställa
utredningar för nya förskolor och grundskolor, i enlighet med
förvaltningens åtgärdsförslag.
__________
Beslutet skickas till:
Skolområdeschefer
Lejonfastigheter AB
Kommunstyrelsen
Områdeschef förskola

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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Avveckling av Didaktikcenter

Dnr BOU 2020-241
Ärende
Upphörande av Didaktikcenter som särskild enhet för att stödja verksamheten i
arbetet med att höja måluppfyllelsen för barn och elever. Centret skulle genom
sin verksamhet bidra till att berörd personal tillägnar sig användbara verktyg
för att utveckla undervisningen. I detta ingick också att fördjupa sin kompetens
vad gäller systematiskt analys- och utvecklingsarbete.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Didaktikcenter
Barn- och ungdomsnämndens beslut
1. Didaktikcenter upphör senast 2020-12-31 och barn- och ungdomsnämnden
beslut 2016-11-24, BOU 2016-532, ersätts med detta beslut.
__________
Beslutet skickas till:
Områdeschefer
Enhetschefer
Rektorer kommunala och fristående förskolor
Rektorer kommunala och fristående grundskolor

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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Riktlinjer för jämställdhet i Linköpings kommun,
antagande

Dnr BOU 2020-244
Ärende
Jämställdhet innebär att människor oberoende av kön ska ha samma
möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden. Syftet med
kommunens jämställdhetsarbete är att verka för högre kvalitet i
verksamheterna genom att säkerställa likvärdig service, behandling och
bemötande till alla invånare oavsett kön.
2018-01-16, § 9, fattade kommunstyrelsen beslut om flera åtgärder kopplat till
kommunens arbete med jämställdhetsintegrering. Ett av besluten var att
revidera nämndernas dåvarande handlingsplan och arbetssätt kopplat till den
europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och
regional nivå (CEMR). Beslut fattades också om att utveckla underlag
avseende jämställdhetsaspekter för kommunen som arbetsgivare, samt
nyckeltal för jämställdhet gällande befolkningen i kommunen som helhet.
Under hösten och vintern 2019-2020 har ett arbete genomförts på samtliga
förvaltningar för att kartlägga befintligt arbete med jämställdhetsintegrering,
definiera utvecklingsbehov och fastställa förslag till åtgärder för vidare
utveckling av jämställdhetsperspektivet i kommunen. Detta utifrån ett
verksamhets-, medarbetar- och medborgarperspektiv. Resultaten av arbetet har
visat på ett samstämt behov av en tydlig struktur för jämställdhetsintegrering.
Förslaget som arbetats fram är därför en riktlinje som ger vägledning för alla
kommunens nämnder och förvaltningar i hur jämställdhet som sakområde kan
integreras i ordinarie styr- och ledningssystem. Nämnderna ansvarar för att den
egna verksamheten bedrivs enligt riktlinjen och att jämställdhetsintegrering
sker inom ordinarie verksamheter.
Riktlinjen ersätter nämndernas tidigare aktivitetsplaner kopplat till CEMRdeklarationen, som därigenom upphävs. Förslaget är också att kontaktpersoner
med ansvar för jämställdhetsintegrering inom respektive förvaltning deltar i
gemensamt arbete med framtagande av tillämpningsanvisningar för
jämställdhetsanalyser. Detta arbete föreslås i första hand ske inom ramarna för
kommunens befintliga interna Forum för social hållbarhet.
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut
1. Förslag till kommunstyrelsens beslut tillstyrks.
Förslag till kommunstyrelsens beslut

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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1. Riktlinjer för jämställdhet i Linköpings kommun fastställs.
2. Riktlinjen ersätter nämndernas tidigare aktivitetsplaner kopplat till CEMRdeklarationen.
3. Kommundirektören ges i uppdrag att ta fram tillämpningsanvisningar och
eventuellt stödmaterial för genomförande av jämställdhetsanalyser.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Riktlinjer för jämställdhet i Linköpings kommun, antagande,
2020-04-16
Bilaga - Riktlinjer för jämställdhet i Linköpings kommun
Yrkanden
Sami Scharin (SD) yrkar följande: Dokumentet är ett tillämpningsdokument
som bland annat följer den CEMR-deklaration som kommunen tidigare skrivit
på. Dokumentet tar detaljerat upp definitioner under rubriken “Definitioner och
begrepp” om könsbegrepp. Det första stycket om jämställdhet anser vi
överensstämmer med dokumentets intentioner och CEMR-deklarationen.
Övriga stycken under rubriken “Definitioner och begrepp” anser vi vara
personliga åsikter av de som själva definierar sig på annat sätt än som man och
kvinna och därför ska tas bort. Linköpings kommun ska inte inskränka enskilda
personers frihet över sin egen sexualitet och äger därför heller inte rätten att
definiera kön på annat sätt än som beskrivs i svensk lag.
Elias Aguire (S), Trine Vikinge (C) och Cecilia Gyllenberg Bergfasth (MP)
yrkar bifall till Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag till
beslut.
Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på Utbildnings- och
arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut gentemot Sami Scharins (SD)
ändringsyrkande om att övriga stycken under rubriken “Definitioner och
begrepp” ska tas bort i förslaget till Riktlinjer för jämställdhet i Linköpings
kommun, och finner att barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag.
Barn- och ungdomsnämndens beslut
1. Förslag till kommunstyrelsens beslut tillstyrks.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Riktlinjer för jämställdhet i Linköpings kommun fastställs.

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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2. Riktlinjen ersätter nämndernas tidigare aktivitetsplaner kopplat till CEMRdeklarationen.
3. Kommundirektören ges i uppdrag att ta fram tillämpningsanvisningar och
eventuellt stödmaterial för genomförande av jämställdhetsanalyser.
Reservationer
Sami Scharin (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget
ändringsyrkande och lämnar följande skriftliga reservation:
”Sverigedemokraterna yrkar på ändring i texten i dokumentet Riktlinjer för
jämställdhet i Linköping. Dokumentet är ett tillämpningsdokument som bland
annat följer den CEMR-deklaration som kommunen tidigare skrivit på.
Dokumentet tar detaljerat upp definitioner under rubriken “Definitioner och
begrepp” om könsbegrepp. Det första stycket om jämställdhet anser vi
överensstämmer med dokumentets intentioner och CEMR-deklarationen.
Övriga stycken under rubriken “Definitioner och begrepp” anser vi vara
personliga åsikter av de som själva definierar sig på annat sätt än som man och
kvinna och därför ska tas bort. Linköpings kommun ska inte inskränka enskilda
personers frihet över sin egen sexualitet och äger därför heller inte rätten att
definiera kön på annat sätt än som beskrivs i svensk lag. Vi reserverar oss mot
beslutet till förmån för vårt eget yrkande om att ändra texten i dokumentet
enligt vårt ändringsyrkande.”
__________
Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder
Utvecklingsstrateg, Åsa Åbom

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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2020-04-23

Platser i förskolan - skriftlig information

Dnr BOU 2020-2
Ärende
Mot slutet av terminen så fylls fler av förskolorna på till maxkapacitet.
De områden som är fullbelagda i maj är främst de södra stadsdelarna,
innerstaden, Vikingstad och Nykil.
De områden som inte kan ta emot barn som önskar plats erbjuds plats i
Lambohov, Malmslätt, Tallboda och Ljungsbro. Även Slaka erbjuder enstaka
platser till Nykil.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Nuläget barnomsorgsplatser
Barn- och ungdomsnämndens beslut
1. Informationen noteras.
__________

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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Nuläget gällande statsbidrag - skriftlig information

Dnr BOU 2020-2
Ärende
Mindre barngrupper i förskolan
Förvaltningen har lämnat in ansökan till Skolverket motsvarande 127 000 000
kr för läsåret 2020/21. Besked förväntas komma sent i vår.
För läsåret 2019/20 ansökte kommunen om 117 mnkr och beviljades 95 mnkr.
Likvärdig skola 2019
Förvaltningen har lämnat in redovisning för 2019. Den prognos som gjorts av
förvaltningen är att kommunen inte kommer att behöva betala tillbaka något av
bidraget. Kommunen har inte minskat personaltätheteten i verksamheten i
förhållande till antal elever jmf med de tre senaste åren.
Statsbidrag specialpedagogik för lärande för 2020/2021
Skolverket har beviljat kommunens ansökan. Beslutet om statsbidrag fattas
med stöd av förordning (2015:938) om statsbidrag för fortbildning i
specialpedagogik. Beslutat belopp: 816 000 kronor.
Statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete utanför ordinarie
undervisningstid - Huvudmän för 2020
Kommunen beviljas 8 711 000 kronor i statsbidrag. Huvudmannen beviljas
1000 kronor per elev för att bedriva läxhjälpsverksamhet. Kommunen har fått
hela ansökan beviljad.
Statsbidrag till kvalitetssäkrande åtgärder för 2020
Kommunen beviljas 7 660 248 kronor i statsbidrag för kvalitetssäkrande
åtgärder inom förskolan, fritidshemmet och annan pedagogisk verksamhet till
kommuner som tillämpar maxtaxa.
Statsbidrag för fortbildning för specialpedagogik för 2020
Kommunen beviljas 2 147 600 kronor i statsbidrag.
Beslutsunderlag
PM - info gällande riktade statsbidrag april 2020

Ordförandens signatur
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Barn- och ungdomsnämndens beslut
1. Informationen noteras.
__________

Ordförandens signatur
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Justerarens signatur
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Kurser och konferenser anmälda till nämnd

Dnr BOU 2020-3
Ärende
Det finns inga kurser eller konferenser anmälda till nämnden.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Kurser och konferenser anmälda till aprilnämnd
Barn- och ungdomsnämndens beslut
1. Informationen noteras.
__________

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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Delegationsanmälningar inkomna till aprilnämnd

Dnr BOU 2020-24
Ärende
Delegationsbeslut enligt BOU 2020-24 anmäls.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Delegationsanmälan inkomna till aprilnämnd
Delegationsbeslut ordförande - Tillfällig stängning av öppen förskola
Rapport Anmälan av delegationsbeslut 200312-200415
Barn- och ungdomsnämndens beslut
1. Inkomna delegationsbeslut noteras.
__________

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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Handlingar för kännedom till nämnd 2020

Dnr BOU 2020-31
Ärende
a) Skolinspektionen Beslut - Folkungskolan grundskola, riktad tillsyn
betygssättning årskurs 9
b) Skolinspektionen Beslut - Ekholmsskolan, riktad tillsyn betygssättning
årskurs 9
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Handlingar för kännedom till aprilnämnd
Skolinspektionen Beslut - Folkungskolan grundskola, riktad tillsyn
betygssättning årskurs 9
Skolinspektionen Beslut - Ekholmsskolan, riktad tillsyn betygssättning årskurs
9
Barn- och ungdomsnämndens beslut
1. Informationen noteras.
__________

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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Förrättningar

Dnr BOU 2020-1
Ärende
Sekreteraren redogör för anmälda förrättningar.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Förrättningar 2020 aprilnämnd
Barn- och ungdomsnämndens beslut
1. Anmälda förrättningar godkänns.
__________

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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