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§ 112 Avstängning
Dnr BIN 2018-393
Ärende
En elev på en av Linköpings kommunala gymnasieskolor har under början av
september 2018 uppträtt hotfullt och har bl.a. tagit tag i en kvinnlig elev på
skolan, använt ett nedsättande sexistiskt språk mot lärare, uppträtt aggressivt
mot lärare och vägrat att följa ordningsregler på lektioner, samt uppträtt
aggressivt mot personal i skolans reception. Rektor, lärare och kurator har haft
samtal med eleven och han har informerats om att han behöver följa skolans
ordningsregler, annars kommer han att stängas av. Eleven är tidigare dömd för
misshandel på lärare på en gymnasieskola i Linköpings kommun enligt
lagakraftvunnen dom. När eleven delgavs rektors beslut om omedelbar
avstängning var eleven mycket aggressiv och våldsam. Polis fick tillkallas.
Ordförande fattade enligt nämndens delegationsordning beslut om fortsatt
avstängning med hänsyn till ovanstående eftersom eleven har utsatt elev och
personal för kränkande behandling. Elevens uppförande har även inverkat
negativt på övriga elevers trygghet och studiero. Avstängningstiden var enligt
beslutet två veckor.
Eleven har getts möjlighet att yttra sig om rektors omedelbara avstängning
samt efter ordförandes avstängning. Här har bland annat framkommit att eleven
anser sig inte varit en del av de händelser som skett eller i de situationer som
uppstått. Eleven anser sig ha rätt att agera och yttra sig som eleven själv vill
och anser inte att något fel har begåtts.
Beslutsunderlag
Beslutsunderlag - Avstängning enligt skollagen 5 kap 17-18 §§.docx
Bildningsnämndens beslut
1. Bildningsnämnden fastställer bifogat beslutsunderlag gällande avstängning
av elev under tiden den 28 september 2018 till den 21 december 2018 med
stöd av 5 kap. 17 § punkt 3 och 4 och 18 § skollagen.
__________
Beslutet skickas till:
Elev
Enhetschef och rektor Birgittaskolan 1
Utbildningsförvaltningen Mjölby kommun
Socialförvaltningen Mjölby kommun

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 113 Aktuell information gymnasie- och
vuxenutbildning
Dnr BIN 2018-5
Ärende
Ny enhetschef för Centrum för vuxenutbildning
Sehaveta Kaniza, ny enhetschef för Centrum för vuxenutbildning, presenterar
sig för nämnden.
Skolstarten
Karin Nyman, utvecklingsstrateg redogör för de insatser som genomförts i
samband med årets skolstart. Bildningsnämnden gav i september 2016
skolchefen i uppdrag att utarbeta en handlingsplan inför skolstarten 2017.
Syftet med att utarbeta en plan tillsammans med enhetschefer och rektorer
inom gymnasieskolan är att varje skola ska ha en tydlig struktur för skolstart
och introduktion på gymnasieskolan samt att arbeta för att motverka aktiviteter
som innehåller alkohol, droger och kränkningar.
Anders Netin, utvecklingsstrateg informerar om säkerhetsavdelningens insatser
kopplade till skolstarten samt upplevelser från perioden, Ungdomsombuden
Anjelica Johansson och Sara Kjellberg samt fältarbetarna Lovisa Johansson
och Patricia Björklund delger nämnden sina upplevelser och reflektioner över
årets skolstart.
Nämndbesök
Nämnden diskuterar erfarenheter från de nämndbesök i verksamheten som
genomförts sen senaste sammanträdet i juni 2018.
Bildningsnämnden delges skriftlig information avseende:
SFI-kön
Utbildningskontorets förslag till beslut
1. Informationen noteras
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse till nämnd Skolstarten 2018 (sep -18).docx
Yrkanden
Karin Granbom Ellison (L) yrkar bifall till det förslag om uppdrag som återges
i tjänsteskrivelsen om att skolchefen i november 2018 redovisar en plan inför

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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2019 där flera förvaltningar och nämnder i Linköpings kommun deltar och tar
ett gemensamt ansvar för ungdomar i Linköping.
Bildningsnämndens beslut
1. Informationen noteras.
2. Skolchefen får i uppdrag att till nämnden i november 2018 redovisa en plan
inför 2019 års skolstart där flera förvaltningar och nämnder i Linköpings
kommun deltar och tar ett gemensamt ansvar för ungdomar i Linköping.
__________
Beslutet skickas till:
-

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 114 Aktuell information arbetsmarknad och integration
Dnr BIN 2018-5
Ärende
Idéburet offentligt partnerskap (IOP)
Johanna Lensell Rebillon, sakkunnig, informerar nämnden om Idéburet
offentligt partnerskap. Under 2017 antog Linköpings kommun ”Riktlinjer för
Idéburet offentligt partnerskap”, och bildningsnämnden grundar sina beslut om
att ingå idéburna offentliga partnerskap med aktörer från civilsamhälle och
idéburen sektor utifrån dessa. Syftet med riktlinjerna är ge politiker och
tjänstepersoner i Linköpings kommun ett stöd och underlag att kunna sluta
avtal med civilsamhälles organisationer för tjänster som avser social välfärd.
Nämndbesök
Nämnden diskuterar erfarenheter från de nämndbesök i verksamheten som
genomförts sen senaste sammanträdet i juni 2018.
Bildningsnämnden delges skriftlig information avseende:
Jobb- och Kunskapstorgets och arbetsmarknadssatsningens statistik
Etableringsinsatsser
Bildningsnämndens beslut
1. Bildningsnämnden noterar informationen.
__________
Beslutet skickas till:
-

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur

8 (34)

Sammanträdesprotokoll
Bildningsnämnden

2018-09-26

§ 115 Revidering av internbudget 2018
Dnr BIN 2017-223
Ärende
Bildningsnämnden fattade beslut om reviderad internbudget 2018 i maj 2018,
2018-05-23 § 64. Bildningsnämndens ram har sedan dess justerats med ökade
generella statsbidrag på 315 tkr enligt budgetpropositionen för 2018,
omfördelat från barn- och ungdomsnämnden. Bildningsnämndens ram är efter
förändringen 761 358 tkr.
Nämndens medel för ökade generella statsbidrag får stanna på nämnden,
gymnasieskolan, tills erforderliga beslut fattas kring de aktuella satsningar som
utökning avser.
Bildningsnämndens budgetpost för ofördelad pris- och lönejustering är nu
fördelad på nämndens verksamheter. Eftersom centrala löneavtal för lärarnas
samverkansråd inte är klara har nämnden inte fått kompensation för slutlig
lönejustering. När avtalen är klara och slutlig kompensation för löneökningar
skett kommer internbudgeten revideras igen.
Statsbidraget för yrkesinriktad vuxenutbildning beräknas bli betydligt större än
budgeterat. Budgeten för vuxenutbildning revideras med en ökad intäkt på
12 000 tkr för stadsbidraget yrkesinriktad vuxenutbildning. 5 000 tkr
budgeteras för ökad beredskap inom vuxenutbildningen för att möta personer
som lämnar etableringen under hösten. Budgetposten grundläggande och
gymnasial vuxenutbildning förstärks således med 5 000 tkr.
Det ökade statsbidraget för yrkesinriktad vuxenutbildning möjliggör att
kommunala medel inom vuxenutbildningen kan omfördelas till andra
verksamheter. Bildningsnämnden omfördelar 3 000 tkr till gymnasieskola där
budgetposterna tilläggsbelopp och övriga kostnader förstärks. Förstärkningen
av budgetposten övriga kostnader avser kostnader för upphandling och
implementering av nytt elevsystem, kostnader som nämnden inte hade
kännedom om när internbudgeten gjordes.
Bildningsnämnden omfördelar 4 000 tkr från vuxenutbildning till
gymnasiesärskola och budgetposten programersättningar.
Beslutsunderlag
Missiv revidering av internbudget 2018 (sep -18).docx
Reviderad internbudget 2018-08 (sep -18).pdf

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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Bildningsnämndens beslut
1. Bildningsnämnden fastställer reviderad internbudget för 2018.
2. Den reviderade internbudgeten översänds för kännedom till
kommunstyrelsen och kommunens revisorer.
__________
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Kommunrevisionen

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 116 Reviderad plan för balanserade statsbidrag inom
bildningsnämndens ansvarsområde 2018-2019
Dnr BIN 2018-41
Ärende
Medel från Migrationsverket ska hanteras enligt Rådet för kommunal
redovisnings rekommendation RKR 18.1. Detta innebär att de ska bokföras
enligt kontantmetoden dvs. de ska intäktföras i samband med utbetalning.
Kommunen har till viss del gjort avsteg från rekommendationen och tidigare
balanserat medel över årsskiftet. Föregående år påbörjades en successiv
anpassning till gällande rekommendation som slutförs under 2018. Det innebär
att de medel som balanserades i bokslut 2017 och som inte förbrukats under
2018 redovisas som ett överskott i 2018 års resultat.
På grund av ovan anpassning behöver den plan som bildningsnämnden fattade
beslut om i februari 2018, 2018-02-15 § 7, revideras.
Beslutsunderlag
Missiv reviderad plan för balanserade statsbidrag inom bildningsnämndens
ansvarsområde 2018-2019 (sep -18).docx
Bildningsnämndens beslut
1. Bildningsnämnden godkänner reviderad plan för användning av
balanserade statsbidrag 2018-2019.
__________
Beslutet skickas till:
Ekonomi och finans

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 117 Delårsrapport per den 31 augusti 2018
Dnr BIN 2018-8
Ärende
Ett av nämndens viktigaste mål är att alla elever i gymnasieskolan ska nå
gymnasieexamen. Som ett led i huvudmannens systematiska kvalitetsarbete har
flera olika insatser genomförts under läsåret 17/18 i syfte att öka andelen elever
med gymnasieexamen.
I avgångsklasserna 2018 återfinns en ökning i andelen flickor som får examen
medan andelen pojkar som får examen inte förändrats sedan föregående år.
Uppgången i andelen flickor som får examen har att göra med en positiv
utveckling på Birgittaskolan där examensgraden ökar markant gentemot
föregående år.
Utbildningsförvaltningen har i år följt upp elevers frånvaro i förhållande till
examensgrad där uppföljningen visar ett tydligt samband mellan hög närvaro
och examensgrad. Utbildningsförvaltningen ser att frånvaron de senaste tre
åren är i stort sett oförändrad och att arbetet med att främja närvaro behöver
fortsätta. I de insatser som planeras under hösten med koppling till det
systematiska kvalitetsarbetet har utbildningsförvaltningen för avsikt att särskilt
belysa frånvaro som en del av uppföljningen.
Arbetsmarknadsläget i kommunen är fortsatt positivt. Det är dock tydligt att
diskrepansen mellan arbetsmarknadens krav och personer i utanförskap
kvarstår. Ett fortsatt systematiskt arbete behövs, dels för att få fler i utbildning
och dels för att öka personers arbetslivserfarenhet. Detta ställer krav på
kommunen att bistå med arbetsplatser som bidrar till individens utveckling.
Dessutom bör kommunen ställa tydliga sociala krav i upphandlingar av
verksamhet och kraven måste även följas upp.
Den sammantagna effekten av både Jobb- och kunskapstorget och
Arbetsmarknadssatsningen ger en positiv utveckling av antalet anställningar.
Samarbetet med Idrott och Service stödjer antalet individer i sysselsättning. Ett
pågående projekt med Idrott och Service, det så kallade arbetsplatskörkortet,
förväntas underlätta ytterligare för fler individer att kunna placeras eller arbeta
inom kommunens olika verksamheter.
Bildningsnämndens uppdrag är att bidra till att sänka försörjningsstöd, korta
etableringstiden och bidra till kompetensförsörjningen i kommunen på lång
sikt. Under den här perioden har fokus legat på att definiera ramar för
kvalitetsuppföljning med adekvata indikatorer för att visa på effekten av
satsade medel och utfall.

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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Resultatet per den 31 augusti 2018 för hela bildningsnämndens ansvarsområde
visar ett överskott på 44 151 tkr jämfört med budget, varav nämndens
anslagsdel redovisar ett överskott på 39 394 tkr och de kommunala enheterna
ett överskott på 4 757 tkr. Årsutfallsprognosen för hela bildningsnämndens
ansvarsområde visar på ett stort överskott på 34 340 tkr där nämndens
anslagsdel prognostiserar ett överskott på 29 150 tkr och de kommunala
enheterna ett överskott på 5 190 tkr.
De ekonomiska förutsättningarna för vuxenutbildningen har förändrats under
året. Tidigare har statsbidrag från Migrationsverket för flyktingmottagande
kunnat föras över till kommande år, bildningsnämndens så kallade balanserade
medel. Medel från Migrationsverket ska hanteras enligt Rådet för kommunal
redovisnings rekommendation RKR 18.1. Detta innebär att de ska bokföras
enligt kontantmetoden, det vill säga att de ska intäktföras i samband med
utbetalning. Kommunen har till viss del gjort avsteg från rekommendationen
och tidigare balanserat medel över årsskiftet. Föregående år påbörjades en
successiv anpassning till gällande rekommendation som slutförs under 2018.
Det innebär att de medel som balanserades i bokslut 2017 och som inte
förbrukats under 2018 redovisas som ett överskott i 2018 års resultat. För
vuxenutbildningen handlar det om 14 100 tkr och för arbetsmarknad- och
integrationsinsatser om 700 tkr.
Beslutsunderlag
Missiv delårsrapport per den 31 augusti med prognos för helår 2018 (sep –
18).docx
Bildningsnämndens delårsrapport per den 31 augusti med prognos för helår
2018 (sep –18).pdf
Bilaga 1 Uppföljning av nämndens samtliga mål och prioriterade aktiviteter
2018 (sep –18).pdf
Bildningsnämndens beslut
1. Bildningsnämnden godkänner upprättat förslag till delårsrapport per 31
augusti med prognos för helår 2018.
2. Delårsrapporten översändes till kommunstyrelsen för kännedom.
__________
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Enhetschefer gymnasieskolan
Ekonomer gymnasieskolan

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 118 Vision och strategi för elevhälsoarbetet i
Linköpings kommun
Dnr BIN 2017-64
Ärende
Utbildningsdirektören gavs i uppdrag att genomföra genomlysning av
elevhälsan och återrapportera till nämnderna senast oktober 2017.
Actea Consulting genomförde på uppdrag av utbildningsdirektören nämnda
genomlysning. I rapporten framkom att elevhälsoarbetet på de olika skolorna
skiljde sig avsevärt från skola till skola och som en följd därav bedömdes
likvärdigheten inom kommunen vara låg. Endast hälften av de tillfrågade ansåg
att elevhälsans uppdrag var tydligt och menade att det i syfte att öka
likvärdigheten skolorna emellan fanns behov av en gemensam strategi och
förhållningssätt för kommunens elevhälsoarbete. Ett förslag till gemensam
vision och strategi har tagits fram i dialog med verksamhetsföreträdare.
Utbildningsdirektören kommer att återkomma till nämnden med information
om organisation och ledning av elevhälsoarbetet samt återrapportera
tillgänglighet och likvärdighet inom elevhälsoarbetet.
Utbildningskontorets förslag till beslut
1. Föreslagen vision och strategi för elevhälsoarbetet tillstyrks.
2. Utbildningsdirektören ges i uppdrag att återkomma till nämnden med
information om organisation och ledning av elevhälsoarbetet.
3. Utbildningsdirektören ges i uppdrag att senast på nämndens sammanträde i
juni 2019 återrapportera tillgänglighet och likvärdighet inom
elevhälsoarbetet.
Beslutsunderlag
Vision och strategi för elevhälsoarbetet i Linköpings kommun.docx
Yrkanden
Linnéa Jägestedt (M) yrkar på följande förändringar i handlingen:
1. Att en mening läggs till i stycke två under vision: Det yttersta målet med
elevhälsan är att varje elev i Linköpings skolor ska må bra.
2. Att det under återrapport läggs till ett stycke: I samband med
återrapportering ska utvecklingen av närvaro, skolresultat och resultat i ”Om
mig-enkäten” rörande upplevd hälsa redovisas.

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur

14 (34)

Sammanträdesprotokoll
Bildningsnämnden

2018-09-26

Malin Gren Landell (MP) yrkar på att punkten ”utveckla goda lärmiljöer
utifrån elevers olika behov” under rubriken ”Strategiska utvecklingsområden”
på sidan 4 ändras så att den istället lyder ”utveckla goda och tillgängliga
lärmiljöer utifrån elevers olika behov”.
Karin Granbom Ellison (L) yrkar bifall till Linnéa Jägenstedts första yrkande
om att en mening läggs till i stycke två under vision: Det yttersta målet med
elevhälsan är att varje elev i Linköpings skolor ska må bra, samt yrkar Karin
Granbom Ellison bifall till Malin Gren Landells yrkande.
Karin Granbom Ellison (L) yrkar avslag på Linnéa Jägenstedts andra yrkande
om att det under återrapport läggs till ett stycke: I samband med
återrapportering ska utvecklingen av närvaro, skolresultat och resultat i ”Om
mig-enkäten” rörande upplevd hälsa redovisas.
Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på Linnéa Jägenstedts (M) ändringsyrkanden
mot sitt eget yrkande om att endast bifalla det första yrkandet om att en mening
läggs till i stycke två under vision: Det yttersta målet med elevhälsan är att
varje elev i Linköpings skolor ska må bra och finner att bildningsnämnden
bifaller enligt ordförandes förslag.
Ordföranden ställer proposition på Malin Gren Landells (MP)
ändringsyrkande om att punkten ”utveckla goda lärmiljöer utifrån elevers olika
behov” under rubriken ”Strategiska utvecklingsområden” på sidan 4 ändras så
att den istället lyder ”utveckla goda och tillgängliga lärmiljöer utifrån elevers
olika behov ”och finner att bildningsnämnden bifaller desamma.
Bildningsnämndens beslut
1. Föreslagen vision och strategi för elevhälsoarbetet tillstyrks med
revidering.
2. Utbildningsdirektören ges i uppdrag att återkomma till nämnden med
information om organisation och ledning av elevhälsoarbetet.
3. Utbildningsdirektören ges i uppdrag att senast på nämndens sammanträde i
juni 2019 återrapportera tillgänglighet och likvärdighet inom
elevhälsoarbetet.
__________
Beslutet skickas till:
-

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur

15 (34)

Sammanträdesprotokoll
Bildningsnämnden

2018-09-26

§ 119 Remiss för yttrande - Stärkt skydd mot
diskriminering i skolan
Dnr BIN 2018-308
Ärende
Linköpings kommun har av kulturdepartementet inbjudits att lämna synpunkter
på utkast till lagrådsremiss Stärkt skydd mot diskriminering i skolan. I utkastet
till lagrådsremiss föreslås ändringar i diskrimineringslagen (2008:567) och
skollagen (2010:800).
Linköpings kommun ställer sig positiv till innehållet i utkastet till
lagrådsremiss Stärkt skydd mot diskriminering i skolan. Kommunen vill dock
påpeka att förslaget i avsnitt 6 att Diskrimineringsombudsmannen (DO) fortsatt
bör ha möjlighet att föra talan om diskrimineringsersättning i skollagsreglerad
verksamhet och att elever ska kunna välja om de vill vända sig till DO eller
Skolinspektionen kan innebära att den tydlighet till vilken myndighet eleven
ska vända sig till och som är ett av det huvudsakliga syftet med förslaget
kommer att gå förlorat.
I övrigt har Linköpings kommun inget att erinra mot de föreslagna ändringarna
i diskrimineringslagen och skollagen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Utkast till lagrådsremiss - Stärkt skydd mot diskriminering i
skolan, yttrande till Kulturdepartementet, 2018-09-14
Bilaga – Yttrande
Bildningsnämndens beslut
1. Bildningsnämnden tillstyrker utbildningsförvaltningens förslag till yttrande
över remissen av utkast till lagrådsremiss Stärkt skydd mot diskriminering i
skolan
Förslag till kommunstyrelsens beslut:
1. Yttrande över remissen av utkast till lagrådsremiss Stärkt skydd mot
diskriminering i skolan lämnas till Kulturdepartementet enligt
Utbildningsförvaltningens förslag.
__________
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Kulturdepartementet

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 120 Remiss för yttrande - Förslag på föreskrifter om
utbildningar inom yrkeshögskolan med inriktning
stödpedagog inom funktionshinderområdet
Dnr BIN 2018-296
Ärende
Linköpings kommun har av Myndigheten för yrkeshögskolan inbjudits till att
lämna synpunkter på föreskrifter om utbildningar inom yrkeshögskolan med
inriktning stödpedagog inom funktionshinderområdet med tillhörande
konsekvensutredning.
Förslaget innebär att de utbildningssamordnare som vill bedriva utbildning till
stödpedagog inom funktionshinderområdet som yrkeshögskoleutbildning måste
bedriva utbildningen inom föreskrifternas innehåll, vilket innebär att antal Yhpoäng och examen blir lika över hela landet. Myndigheten bedömer att
föreskrifterna kan träda i kraft vid årsskiftet 2018/19.
Linköpings kommun lämnar synpunkter på utredningens förslag avseende
följande:
Myndigheten för yrkehögsskolans föreskrifter om utbildningar inom
yrkeshögskolan med inriktning stödpedagog inom funktionshinderområdet
Konsekvensutredning över förslag till Myndigheten för yrkeshögskolans
föreskrifter om utbildningar med inriktning stödpedagog inom
funktionshinderområdet
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Förslag på föreskrifter om utbildningar inom yrkeshögskolan
med inriktning stödpedagog (sep -18).docx
Yttrande - Förslag på föreskrifter om utbildningar inom yrkeshögskolan med
inriktning stödpedagog inom funktionshinderområdet (sep -18).docx
Bilaga 1 – Konsekvensutredning över förslag till föreskrifter om utbildningar
med inriktning stödpedagog inom funktionshinderområdet (sep -18).docx
Bilaga 2 – Förslag till föreskrifter om utbildningar om utbildningar med
inriktning stödpedagog inom funktionshinderområdet (sep -18).docx
Bildningsnämndens beslut
1. Yttrande över förslag till föreskrifter om utbildning inom yrkeshögskolan
med inriktning stödpedagog lämnas till Myndigheten för yrkeshögskolan
enligt utbildningsförvaltningens förslag.
__________

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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Beslutet skickas till:
Myndigheten för yrkeshögskolan

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 121 Nya Vasahallen
Dnr BIN 2016-255
Ärende
I takt med ökad inflyttning till staden samt att fler skolor byggs i centrala
Linköping ökar också behovet av fler idrottshallar. Det råder idag brist på
ändamålsenliga idrottshallar för både föreningsliv och skolor (högstadium och
gymnasium).
Kultur- och fritidsnämnden ser idag en stor efterfrågan på utökad hallkapacitet
i centrala Linköping för föreningsidrotten.
Mot bakgrund av ett ökande elevantal inom grundskolan och gymnasieskolan
ser barn- och ungdomsnämnden och bildningsnämnden ett behov av
idrottslokaler som en konsekvens av utbildningsnämndernas sammantagna
utbyggnad av elevplatser i området. De tre nämndernas totala behov av
halltider säkerställer att hallarna nyttjas maximalt. Utökningen av platsantalet
inom grundskola- och gymnasieskola på Berzeliusskolan samt utökningen av
gymnasieskolan på Katedralskolan föranleder även ett behov av matsalsytor för
de båda skolorna.
Utifrån de behov som föreligger har kommunstyrelsen 2016-12-06, § 455
beslutat att ge kultur- och fritidsnämnden godkännande att förhyra ytterligare
idrottslokaler, Nya Vasahallen. I beslutet gav kommunstyrelsen kultur- och
fritidsnämnden uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen för godkännande
av slutgiltigt hyresavtal.
Eftersom den Nya Vasahallen även är avsedd för skolornas idrottsundervisning
samt kommer att innehålla en matsal för både Berzeliusskolan och till del
Katedralskolan, så har arbetet med utredning, projektering och
hyresförutsättningar för den nya hallen skett i samverkan mellan kultur- och
fritidsförvaltningen, utbildningsförvaltningen samt Lejonfastigheter AB
(byggherre och kommande hyresvärd).
I det förslag som nu föreligger ingår samtliga de funktioner som redovisats i
tidigare beslut och som bland annat innebär att hallen kommer att vara extra
anpassad för parasport, samt innehåller speciella funktioner för gymnastik.
Byggstart är planerad till hösten 2018 och färdigställande och inflyttning för att
tas i bruk är planerad till höstterminen 2020.

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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Projektet har av Lejonfastigheter AB upphandlats som ett partneringprojekt
vilket innebär att slutgiltig lösning avseende detaljer sker i en fortsatt dialog
med byggentreprenören under tiden för färdigprojektering.
Projektet bedrivs inom det riktpris som byggentreprenören lämnat, angivet
hyresbelopp är i detta läge således också ett riktpris.
Hyreskostnaden för hallen fördelas efter färdigställande mellan kultur- och
fritidsnämnden, barn- och ungdomsnämnden och bildningsnämnden.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Nya Vasahallen, uppförande och hyresavtal, 2018-09-04
Bildningsnämndens beslut
1. Kultur- och fritidsnämndens förslag tillstyrks.
2. Bildningsnämndens andel av hyreskostnaden finansieras inom nämndens
budgetram.
Förslag till kommunstyrelsens beslut:
1. Kultur- och fritidsnämnden ges tillstånd att beställa uppförande av Nya
Vasahallen.
2. Kultur- och fritidsnämnden ges tillstånd att teckna hyresavtal till en
maximal årshyra om 9,3 mnkr i 2019 års prisläge.
Protokollsanteckningar
Moderaterna, Centern och Kristdemokraterna lämnar följande
protokollsanteckning:
Vi välkomnar bygget av nya Vasahallen och de tillkommande ytorna för idrott.
Dock ser vi inte att det är en långsiktigt hållbar lösning att vissa elever ska gå
från Katedralskolan till Vasahallen för att äta lunch. Vi ser en överhängande
risk att flertalet av de elever som tilltänkt ska bege sig till Vasahallen för att äta
istället stannar kvar i skolan och äter i den ordinarie matsalen, vilket resulterar i
en överfull matsal på Katedral där maten tar slut och en tom matsal i
Vasahallen där maten måste slängas.
Det är viktigt att snabbt få till stånd en lösning med fler matsalsplatser för
eleverna på Katedral och Berzelius och på kort sikt kan en lösning i Vasahallen
vara godtagbar men långsiktigt måste en annan lösning till stånd. Det är därför
viktigt att matsalen i nya Vasahellen inte binder upp Bildningsnämndens
ekonomi på ett sätt som omöjliggör en utbyggnad av matsalen på Katedral.

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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__________
Beslutet skickas till:
Kultur- och fritidsnämnden
Barn- och ungdomsnämnden
Bildningsnämnden
Kommunstyrelsen

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 122 Uppdrag inför upphandling av kommunal
vuxenutbildning
Dnr BIN 2018-310
Ärende
Den kommunala vuxenutbildningen har åtta privata utbildningsföretag som i
dagsläget har avtal enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU) med
Linköpings kommun. Avtalen upphör den sista oktober 2019.
Sedan bildningsnämnden genomförde upphandling av den kommunala
vuxenutbildningen 2015 har flera andra kommuner inför alternativ till LOUupphandlingar. Bakgrunden till detta återfinns i ett avgörande från EUdomstolen där det konstaterade att auktorisationssystem inte omfattas av
reglerna kring offentlig upphandling om vissa kriterier är uppfyllda.
Utbildningsförvaltningen vill mot bakgrund av förändringarna som skett sedan
upphandlingen 2015 få i uppdrag att utreda alternativ till LOU samt utifrån
genomförd utredning återkomma med ett förslag till nämnden på organisation
av den kommunala vuxenutbildningen. Utredningen ska belysa fördelar och
nackdelar med nuvarande system samt innehålla förslag på förfarande och
hantering av kommande organisering av vuxenutbildningen.
Beslutsunderlag
Uppdrag inför upphandling av kommunal vuxenutbildning (sep -18).docx
Bildningsnämndens beslut
1. Bildningsnämnden ger utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda
alternativ till Lagen om offentlig upphandling (LOU) inom kommunal
vuxenutbildning samt utifrån genomförd utredning återkomma med en
redovisning av de olika alternativen.
2. Uppdraget återrapporteras till bildningsnämnden senast i december 2018.
__________
Beslutet skickas till:
-

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 123 Halvårsredovisning av projektmedel till föreningar
2018
Dnr BIN 2017-260
Ärende
Föreningar som har blivit beviljade projektmedel till föreningar ska enligt
regler för projektmedel till föreningar inom ramen för bildningsnämndens
insatser för flyktingar och invandrare lämna in en halvårsredovisning till
bildningsnämnden. Halvårsredovisningen ska tillhandhållas bildningsnämnden
senast den 1:a augusti det året föreningen har blivit beviljat projektmedel för.
Tre av de föreningar som beviljades projektmedel föreslås inte få resterande
utbetalning för kvarvarande halvår. Utbetalning av resterande medel för den
fjärde föreningen föreslås godkännas, då föreningens projekt ska starta under
hösten.
Riktlinjerna bör revideras in enlighet med lagen om GDPR som började gälla
den 25 maj 2018.
Beslutsunderlag
Halvårsredovisning av projektmedel till föreningar 2018 (sept -18).docx
Halvårsredovisning Internationella kvinnoföreningen IKF.pdf
Brev gällande avveckling av Internationella vänskapsföreningen, IVF.docx
Bildningsnämndens beslut
1. Bildningsnämnden noterar informationen om inkommen redovisning från
föreningarna.
2. Bildningsnämnden beslutar att Internationella kvinnoföreningen,
Internationella vänskapsföreningen samt Bayaninta Kunskap och
samhälleförening inte tilldelas resterande medel för 2018, samt att
Linköping Rotaryklubb tilldelas andra hälften av den beviljade summan för
2018.
3. Bildningsnämnden ger utbildningskontoret i uppdrag att revidera
riktlinjerna för bildningsnämndens projektmedel till föreningar.
__________
Beslutet skickas till:
Bayaninta Kunskap och samhälle förening
Internationella kvinnoföreningen
Internationella vänskapsföreningen
Linköpings Rotaryklubb
Jobb – och kunskapstorget

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 124 Idéburet offentligt partnerskap, Studieförbundet
Bilda Sydöst och Erikshjälpen
Dnr BIN 2018-311
Ärende
Partnerskapet mellan Studieförbundet Bilda Sydöst, Erikshjälpen i Linköping
och Linköpings kommun syftar till att gemensamt stärka arbetslösa människor
som befinner sig i en social isolering på grund av kulturella och sociala
kontexter. Syftet är att påbörja en process för individer som har
försörjningsstöd så att dessa blir mer motiverade att bygga på sina kunskaper
och erfarenheter för att närma sig egenförsörjning.
Beslutsunderlag
Idéburet offentligt partnerskap, Studieförbundet Bilda Sydöst och Erikshjälpen
(sept-18).docx
Bilaga 1 Överenskommelse Bromodellen till anställningsbarhet (sept -18).docx
Bilaga 2 Bromodellen (sept -18).docx
Bildningsnämndens beslut
1. Bildningsnämnden uppdrar till avdelningschefen för arbetsmarknad och
integration att teckna en överenskommelse enligt ett Idéburet offentligt
partnerskap med Studieförbundet Bilda Sydöst och Erikshjälpen.
__________
Beslutet skickas till:
Socialförvaltningen, chef AFI
Jobb- och kunskapstorget, enhetschef

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 125 Bildningsnämndens sammanträdesplan 2019
Dnr BIN 2018-258
Ärende
Bildningsnämnden har att fatta beslut om sammanträdesplan för 2019.
Utbildningskontoret har tagit fram ett förslag på sammanträdestider enligt
nedanstående.
Torsdagen den 14 februari kl. 09.00–12.00
Torsdagen den 21 mars kl. 09.00–12.00
Torsdagen den 25 april kl. 09.00–12.00
Torsdagen den 23 maj kl. 09.00–12.00
Onsdagen den 19 juni kl. 09.00–12.00
Torsdagen den 26 september kl. 09.00–12.00
Torsdagen den 17 oktober kl. 09.00–12.00
Torsdagen den 21 november kl. 09.00–12.00
Torsdagen den 12 december kl. 09.00–12.00
Beslutsunderlag
Sammanträdesplan 2019 (sep -18).docx
Bilaga, bildningsnämndens sammanträdesplan 2019 (sep -18).pdf
Bildningsnämndens beslut
1. Bildningsnämnden fastställer sammanträdesplan för 2019.
__________
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Ann-Kathrine Banck

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 126 Redovisning av synpunkter och klagomål
Dnr BIN 2018-259
Ärende
I bildningsnämndens planer för huvudmannens systematiska kvalitetsarbete
framgår att synpunkter och klagomål som inkommer till
utbildningsförvaltningen följs upp och nödvändiga åtgärder vidtas. Åtgärderna
redovisas vid nämndens sammanträde årligen i september.
Under läsåret 2017/18 har arton synpunkter/klagomål inkommit till
utbildningsförvaltningen gällande nämndens ansvarsområde. Ärenden inkom
både via utbildningsförvaltningens funktionsbrevlåda samt via mejl till
tjänstemän och enskilda politiker. Frågorna rörde till största delen enskilda
elevärenden eller personalärenden i form av undervisning, bedömning och
särskilt stöd, dessa synpunkter har besvarats och åtgärdas på respektive enhet.
Skolinspektionen respektive barn- och elevombudsmannen har begärt in sex
yttrande i enskilda elevärenden som anmälts till Skolinspektionen eller barnoch elevombudsmannen.
Beslutsunderlag
Redovisning av synpunkter och klagomål läsåret 2017-18 (sept-18).docx
Bildningsnämndens beslut
1. Redovisningen noteras.
__________
Beslutet skickas till:
Klicka här för att ange text.

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 127 Upphandling
Dnr BIN 2018-399
Ärende
Linköpings kommun har ett behov av att ersätta kommunens
verksamhetssystem inom förskola, grundskola, gymnasieskola och
vuxenutbildning då systemen inte längre har önskad funktionalitet och där
dessutom de i många fall avvecklas av leverantörerna. Upphandling sker
genom ett sammanhållet projekt ”ny skolplattform”.
Skolverket har på regeringens uppdrag börjat digitalisera de nationella proven.
Sedan den 29 juni 2018 är det obligatoriskt att använda dator eller annan digital
enhet när eleverna skriver uppsatsdelarna i engelska, svenska och svenska som
andraspråk. Skolverket ställer detaljerade säkerhetskrav på genomförandet. För
att kunna möta dessa krav har ett för ändamålet anpassat system upphandlats.
Det upphandlade verktyget kan också användas för skolornas vanliga prov
samt för diagnoser och övningsuppgifter.
Bildningsnämndens respektive barn- och ungdomsnämndens beslut i detta
ärende rör enbart system för Digitala Examinationer. Ytterligare beslut inom
ramen för skolplattform tas under senare delen av 2018 och under 2019.
Beslutsunderlag
Tilldelningsbeslut digitala prov (sep -18).docx
Bildningsnämndens beslut
1. Utbildningsdirektören ges befogenhet att underteckna tilldelningsbeslut och
avtal för system för Digitala Examinationer
2. Kostnaden finansieras inom nämndens ram.
3. Utbildningsdirektören får i uppdrag att budgetera för detta i
bildningsnämndens internbudget för 2019 och framåt.
__________
Beslutet skickas till:
-

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur

27 (34)

Sammanträdesprotokoll
Bildningsnämnden

2018-09-26

§ 128 Enkätresultat avseende vuxenutbildningen 2018
Dnr BIN 2017-306
Ärende
Enkätresultat avseende vuxenutbildning 2018 bordläggs till oktobernämnden
2018
Bildningsnämndens beslut
1. Ärendet bordläggs till kommande oktobernämnd.
__________
Beslutet skickas till:
-

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 129 Resultatuppföljning för gymnasie- och
gymnasiesärskolorna läsåret 17/18
Dnr BIN 2018-194
Ärende
Resultatuppföljning för gymnasie- och gymnasiesärskolorna läsåret 17/18
bordläggs till kommande oktobernämnd 2018.
Bildningsnämndens beslut
1. Ärendet bordläggs till kommande oktobernämnd.
__________
Beslutet skickas till:
-

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 130 Förrättningar
Dnr BIN 2018-2
Ärende
Följande förrättningar anmäls:
Ingbritt Törnfeldt
2018-08-31 kl. 14:00–16.00
2018-09-18 kl. 09.00-13.00
2018-09-26 kl. 09.00-12.00

Rådet för funktionshinder och delaktighet
Nämndbesök, Björkö Fria Gymnasium
Budgethalvdag

Ranko Simic
2018-08-31 kl. 14.00–16.00
2018-09-10 kl. 16.00–17.00
2018-09-25 kl. 09.00-13.00
2018-09-26 kl. 09.00–12.00

Rådet för funktionshinder och delaktighet
Rådet för funktionshinder och delaktighet
Nämndbesök, Thoren Business school
Budgethalvdag

Madelaine Erlandsson
2018-08-22 kl. 09.00–12.00
2018-09-20 kl. 09.00–12.20
2018-09-26 kl. 09.00–12.00

Nämndbesök, Jobb- och kunskapstorget
Nämndbesök, Hagströmska gymnasiet
Budgethalvdag

Roger Bandick
2018-05-03 kl. 09.00–12.00
2018-05-08 kl. 09.00-12.00
vuxenutbildning

Nämndbesök, Birgittaskolans vuxenutbildning
Nämndbesök, Anders Ljungstedts

Almaz Abdulla
2018-09-18 kl. 09.00–13.00
2018-09-20 kl. 09.00-13.00
2018-09-26 kl. 09.00-12.00

Nämndbesök, Björkö Fria Gymnasium
Nämndbesök, Hagströmska gymnasiet
Budgethalvdag

Malin Gren Landell
2018-09-13 kl. 09.00-13.00
2018-09-26 kl. 09.00-12.00

Nämndbesök, Yrkesgymnasiet
Budgethalvdag

Markus Konow
2018-09-20 kl. 09.00–13.00

Nämndbesök, Hagströmska gymnasiet

Linnéa Jägestedt
2018-09-18 kl. 09.00-13.00
2018-09-26 kl. 09.00-12.00

Nämndbesök, Björkö Fria Gymnasium
Budgethalvdag

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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Maria Knutsson
2018-05-15 kl. 09.00-13.00
2018-09-25 kl. 09.00-12.30

Nämndbesök, Hermods
Nämndbesök, Thorén Business school

Sofia Löfberg
2018-09-26 kl. 09.00-12.00

Budgethalvdag

Lars Linebäck
2018-08-22 kl. 09.00-12.00
2018-09-18 kl. 09.00–13.00
2018-09-20 kl. 09.00-12.00
2018-09-26 kl. 09.00-12.00

Nämndbesök, Jobb- och kunskapstorget
Nämndbesök, Björkö Fria Gymnasium
Nämndbesök, Hagströmska gymnasiet
Budgethalvdag

Ellen Aguirre
2018-09-26 kl. 09.00-12.00

Budgethalvdag

Kerstin Johnsson
2018-09-13 kl. 09.00-13.00
2018-09-25 kl. 09.00-13.00
2018-09-26 kl. 09.00-12.00

Nämndbesök, Yrkesgymnasiet
Nämndbesök, Thorén Business school
Budgethalvdag

Bildningsnämndens beslut
1. Anmälda förrättningar godkänns.
__________
Beslutet skickas till:
-

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 131 Handlingar för kännedom
Dnr BIN 2018-3
Ärende
Följande handlingar för kännedom har inkommit:
Remiss för yttrande: Promemorian Uppföljningssamtal med personer som
studerar med studiestartsstöd (U 2017:10)
Remiss för yttrande: Rådets rekommendation om stärkt samarbete mot
sjukdomar som kan förebyggas genom vaccination
Remiss för yttrande: Förslag till ändringar i läroplaner vad gäller jämställdhet,
yttrande till Skolverket
Nationella komvuxutredningen SOU 2018:71
Halvårsrapport stadsbibliotekets uppdragsutbildning 2018
Avslutande av projektet Garaget
Bildningsnämndens beslut
1. Informationen noteras.
__________
Beslutet skickas till:
-

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 132 Kurser och konferenser
Dnr BIN 2018-4
Ärende
Följande kurser och konferenser har inkommit:
En välfungerande och inkluderande arbetsmarknad, 22 oktober 2018 kl. 10.00 16.00, Stockholm, City Conference Center
Bildningsnämndens beslut
1. Bildningsnämnden beslutar att inte delta vid denna konferens.
__________
Beslutet skickas till:
-

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 133 Delegationsanmälan
Dnr BIN 2018-12
Ärende
Delegationsbeslut enligt diarienummer BIN 2018-12 anmäls.
Bildningsnämndens beslut
1. Anmälda delegationsbeslut noteras.
__________
Beslutet skickas till:
-

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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