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Beslutande
Åsa Wennergren (L) ordförande
Jonatan Hermansson (S) vice ordförande - §§ 54-56, 58-71
Björn Bergdahl (M)
Mikael Larsson (C)
Kjell O Lejon (KD)
Kerstin Johnsson (S)
Ranko Simic (S)
Erica Nådin (S)
Patrik Westlund (SD)
Ronnie Dahlquist (M) - för Linnea Jägestedt (M) §§ 54-63
Erik Lindgren (M) - för Suada Tolic (M)
Michael Torsson (KD) - för Linnea Jägestedt (M) §§ 64-71
Cecilia Cras (S) – för Jonatan Hermansson (S) §§ 57
Övriga deltagande
Ersättare (icke tjänstgörande)
Daniel Ny (L)
Marie-Louise Hultman (L)
Michael Torsson (KD) §§ 54-63
Cecilia Cras (S) - §§ 54-56, 58-64
Bouchaib Adnane (S)
Mikael Svensson (S)
Wolfram Antepohl (MP) - §§ 54-64
Övriga
Jolby Anders, utbildnings- och arbetsmarknadsdirektör
Ridne Åsa, avdelningschef
Andersson Tor, biträdande utbildnings- och arbetsmarknadsdirektör, §§ 56
Arwskog Nina, biträdande enhetschef, §§ 55
Friberg Emil, sakkunnig, §§ 56
Edvardsson Margareta, sakkunnig, §§ 58, 61, 62
Uhlin Lars, sakkunnig, §§ 59
Tunek Therése, utvecklingsledare, §§ 63-64
Skogö Petter, ekonomichef, §§ 65
Miah Alva, verksamhetsutvecklare, §§ 66
Klefborg Anna, sekreterare
Ej närvarande ledamöter
Linnea Jägestedt (M)
Suada Tolic (M)
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Justering av dagordning

Ärende
Dagordningen justeras enligt följande:
- Ärende Nämndinitiativ från (S) –Transporter för unga som jobbar i gröna
näringar och resurspool hanteras sist i dagordningen under övrigt.
Bildningsnämndens beslut
1. Dagordningen fastställs.
__________
Beslutet skickas till:
-

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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Förvaltningschefen informerar

Dnr BIN 2020-5
Ärende
Lägesbild utifrån coronavirus
Utbildnings- och arbetsmarknadsdirektör Anders Jolby, Åsa Ridne,
avdelningschef ger en lägesuppdatering utifrån den pågående corona-pandemin
och hur arbetet fortlöper ute i verksamheterna.
Linköpings kommuns studentfirande och skolstart hösten 2020
Åsa Ridne, avdelningschef, informerar om hur planeringen fortgår gällande
gymnasieelevernas studentfirande och kommande skolstart i höst.
Feriearbeten
Nina Arwskog, biträdande enhetschef på Arbetsmarknadscentrum, redogör för
kommunens feriearbeten för sommaren, och hur feriearbetena har fått läggas
om till viss del på grund av corona-pandemin.
Beslutsunderlag
Aktuell information (maj -20).docx
Bildningsnämndens beslut
1. Informationen noteras.
__________
Beslutet skickas till:
-

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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Skola 2035, Rapport fas 2 - Utredning gällande
struktur och lokalisering av högstadieskolor och
gymnasieskolor i Linköpings tätort

Dnr BIN 2019-146
Ärende
Tor Andersson, biträdande förvaltningschef och Emil Friberg, sakkunnig,
redogör för fas två gällande struktur och lokalisering för framtidens högstadieoch gymnasieskolor i Linköpings tätort.
Kommunstyrelsen beslutade enligt 2019-05-07, § 171, att uppdra till
utbildningsdirektören att genomföra en utredning för att ta fram en samordnad
bild för struktur och lokalisering för framtidens högstadie- och gymnasieskolor
i Linköpings tätort. Barn- och ungdomsnämnden och bildningsnämnden
tillstyrkte förslaget vid sina sammanträden i april 2019. Utredningen delades in
i två faser.
Under utredningens första fas som redovisades i december 2019 har
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen tillsammans med Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen, Lejonfastigheter och
Kommunledningsförvaltningen tagit fram en nulägesbeskrivning av grund- och
gymnasieskolor i Linköpings tätort, demografisk utveckling kopplad till
planerad bostadsutbyggnad samt beskrivning av tillgänglig kommunal mark
och utvecklingsbara fastigheter hos Lejonfastigheter.
Fas 2 i projektet syftar till att konkretisera de slutsatser som fastställdes i fas 1
där målsättningen har varit att ta fram förslag på lösningar och lokaliseringar
av högstadie- och gymnasieskolor för att möta utbildningsnämndernas behov
av utbildningsplatser de kommande åren.
Slutrapporten för fas 2 syftar till att utgöra en plan för samt underlag till beslut
om vilka skolor som ska byggas om- och till samt vilka skolor som behöver
tillkomma och på vilken fysisk plats som skolan bör lokaliseras.
Projektgruppen har i denna rapport utrett totalt 17 stycken alternativ för att
möta elevutvecklingen inom grundskolan 7-9 och gymnasieskolan. Förslagen
är fördelade inom olika tidsperioder, vilka motsvarar tillgängliga elevplatser
om cirka 5, 10 respektive 15 år. Alternativen är i vissa fall beroende av
varandra och en kombination av flera alternativ över 15-årsperioden bildar ett
scenario som sammantaget förväntas möta behovet av elevplatser.
Utifrån en sammanvägd bedömning av både utbildningsmässiga perspektiv,
tidsaspekten i relation till elevutvecklingen samt strategiska inriktningar i
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översiktsplaner och bestämmelser i beslutade detaljplaner föreslås i slutet av
rapporten två rekommenderade scenarier för att möta elevutvecklingen inom
grundskolans 7-9 och gymnasieskolan i Linköping de kommande 15 åren.
Arbetet med ärendet har varit ett förvaltningsgemensamt projekt. Projektets
styrgrupp består av förvaltningschef Utbildnings- och
arbetsmarknadsförvaltningen, förvaltningschef Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen samt VD för Lejonfastigheter.
Utbildningsförvaltningens förslag till beslut
1. Förslag till kommunfullmäktiges beslut tillstyrks.
Förslag till barn- och ungdomsnämndens beslut
1. Förslag till kommunfullmäktiges beslut tillstyrks.
Förslag till samhällsbyggnadsnämndens beslut
1. Förslag till kommunfullmäktiges beslut tillstyrks.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Förslag till kommunfullmäktiges beslut tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Redovisad rapport av utredningsuppdraget Skola 2035 Struktur och
lokalisering av grund- och gymnasieskolor i Linköpings tätort godkänns.
2. Barn- och ungdomsnämnden och bildningsnämnden får i uppdrag att
beakta rapportens slutsatser i nämndernas kommande arbete med
lokalförsörjningsplan 2021-2030.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Utredning Skola 2035 – struktur och lokalisering av grundoch gymnasieskolor i Linköpings tätort, 2020-05-04
Bilaga – Utredning gällande struktur och lokalisering av högstadieskolor och
gymnasieskolor i Linköpings tätort
Bildningsnämndens beslut
1. Förslag till kommunfullmäktiges beslut tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Redovisad rapport av utredningsuppdraget Skola 2035 Struktur och
lokalisering av grund- och gymnasieskolor i Linköpings tätort godkänns.
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2. Barn- och ungdomsnämnden och bildningsnämnden får i uppdrag att
beakta rapportens slutsatser i nämndernas kommande arbete med
lokalförsörjningsplan 2021-2030.
Protokollsanteckningar
Socialdemokraterna lämnar följande protokollsanteckning:
Att Linköpings kommun har stor brist på skolplatser är uppenbart och
byggandet av skolor behöver fortsätta under lång tid framöver. Idag ser vi en
oroande utveckling mot att allt fler av Linköpings unga går i tillfälliga
barackskolor – en undermålig arbetsmiljö för både lärare och elever.
Utredningen fastslår flera viktiga punkter, exempelvis att nya
Kungsbergsskolan behöver byggas i större version än vad det borgerliga styret
idag vill, och att det är fullt möjligt att komma igång med byggandet av en
större skola snabbt med nuvarande detaljplan.
Även om vi ser flera positiva delar med utredningen kvarstår ändå ett antal
frågetecken. Utredningen föreslår att en ny gymnasieskola ska byggas på
Stångebro inom de närmaste tio åren. Men om det ska vara möjligt krävs att
planeringen för Ostlänken har kommit vidare. Efter att flera borgerliga partier i
riksdagen stoppat finansieringen till byggandet av snabbtåg i Sverige så är det
idag mycket osäkert om planeringen har kommit längre när en ny skola
behöver vara färdig. Här behöver kommunen planera för ett scenario där
Stångebro inte är aktuellt för en ny skola.
Att lösa skolplatstillgången på grundskolan bygger på att Ånestadsskolan görs
om till högstadium. Redan idag har Ånestadsskolans högstadium bekymmer
med segregationen och mer utredningsarbete behöver göras för att säkerställa
att de problemen inte förstärks ytterligare.
Vi socialdemokrater menar att kommunen måste bygga tillräckligt för att täcka
behovet av skolplatser i Linköping, både på kort sikt och på längre sikt. Vi har
förordat att man ska nyttja hela eller så mycket som möjligt av tomten vid
Kungsberget för skola. Vi ser det också som avgörande att kommunen tar höjd
för att enskilda projekt kan bli fördröjda eller avbrutna på grund av
överklaganden eller andra praktiska bekymmer, och därför planerar för fler
skolplatser än vad som faktiskt behövs.
Vi välkomnar utredningen om behovet av skolplatser och förväntar oss nu att
initiativ tas för att bygga skolor i den utsträckning som behövs för att täcka
behovet kommande år.
__________
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Beslutet skickas till:
Barn- och ungdomsnämnden
Bildningsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Lejonfastigheter
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§ 57

2020-05-28

Beställning av förskole- och skollokaler vid
Berzeliusskolan.

Dnr BIN 2020-281
Ärende
Lejonfastigheter har i samverkan med Utbildnings- och
arbetsmarknadsförvaltningen utrett möjligheterna för en ny förskole- och
skolbyggnad på Berzeliusskolans fastighet.
Utredningen har syftat till och resulterat i att:


en ny skolbyggnad kan uppföras på fastigheten inom befintlig
planbestämmelse



behovet av 120 nya förskoleplatser tillgodoses i nya och moderna
förskolelokaler



kommunens vägledning för förskole- och skolgårdar uppfylls



behovet av nya moderna undervisningslokaler för gymnasieskolans
teknikprogram kan skapas



ny byggnad kan uppföras med en hyresnivå som ryms inom
nämndernas lokalbudget

Hyresavtalen för den nya byggnaden innebär att barn- och ungdomsnämndens
och bildningsnämndens årliga lokalkostnader ökar med 2,6 respektive 1,4
mnkr. Kostnadsökningar ryms inom respektive nämnds budget. Hyresavtalet är
utformade i enlighet med kommunens nya hyresmodell. Tillträde till lokalerna
är planerat till april 2022.
Enligt kommunens regler för hantering av lokaler fodras kommunstyrelsens
tillstånd för lokalanskaffning där hyrestiden överstiger 5 år. Kommunstyrelsens
tillstånd fordras också om den årliga hyreskostnaden överstiger 1 miljon
kronor.
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att barn- och
ungdomsnämnden och bildningsnämnden begär kommunstyrelsens tillstånd att
få beställa byggnation av ny förskole- och skolbyggnad på Berzeliusskolans
fastighet.
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsens tillstånd begärs att få beställa byggnation av, samt att få
teckna hyresavtal för nya undervisningslokaler vid Berzeliusskolan.

Ordförandens signatur
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2. Förvaltningschefen får i uppdrag, under förutsättning av kommunstyrelsens
medgivande, att beställa byggnation av, samt att få teckna hyresavtal för
nya undervisningslokaler vid Berzeliusskolan.
Förslag till barn- och ungdomsnämndens beslut
1. Kommunstyrelsens tillstånd begärs att få beställa byggnation av samt att få
teckna hyresavtal för ny förskola vid Berzeliusskolan.
2. Förvaltningschefen får i uppdrag, under förutsättning av kommunstyrelsens
medgivande att beställa byggnation av, samt att få teckna hyresavtal för ny
förskola vid Berzeliusskolan.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Barn- och ungdomsnämnden medges att få beställa byggnation av samt att
få teckna hyresavtal för ny förskola vid Berzeliusskolan.
2. Bildningsnämnden medges att få beställa byggnation av samt att få teckna
hyresavtal för nya undervisningslokaler vid Berzeliusskolan.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Beställning av förskole- och skollokal, Berzeliusskolan,
2020-04-29
Bildningsnämndens beslut
1. Kommunstyrelsens tillstånd begärs att få beställa byggnation av, samt att få
teckna hyresavtal för nya undervisningslokaler vid Berzeliusskolan.
2. Förvaltningschefen får i uppdrag, under förutsättning av kommunstyrelsens
medgivande, att beställa byggnation av, samt att få teckna hyresavtal för
nya undervisningslokaler vid Berzeliusskolan.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Barn- och ungdomsnämnden medges att få beställa byggnation av samt att
få teckna hyresavtal för ny förskola vid Berzeliusskolan.
2. Bildningsnämnden medges att få beställa byggnation av samt att få teckna
hyresavtal för nya undervisningslokaler vid Berzeliusskolan.
Jäv
Jonatan Hermansson (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av detta
ärende.
__________
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Ordförandens signatur
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Läsårstider 2021-2022

Dnr BIN 2020-195
Ärende
Läsårets längd för grundskolan regleras i Skolförordningen (2011:185) 3 kap. I
paragraf 2 och 3 står:
”Läsåret ska ha minst 178 skoldagar och minst 12 lovdagar. Utöver skol- och
lovdagar får det inom läsåret läggas ut högst fem studiedagar för personalen.
Läsåret ska börja i augusti och sluta i juni. Dagarna för höst- och vårterminens
början och slut beslutas av huvudmannen.”
Läsåret för gymnasieskolan regleras i Gymnasieförordningen (2010:2039) 3
kap.
1 § Läsåret ska omfatta 40 veckor och ha minst 178 skoldagar och minst 12
lovdagar. Utöver skol- och lovdagarna får det inom läsåret läggas ut högst fem
studiedagar för personalen.
2 § Läsåret ska börja i augusti och sluta senast i juni. Huvudmannen får för en
viss utbildning besluta om andra tider om utbildningsinslag förutsätter andra
läsårstider.
Dagarna för höst- och vårterminens början beslutas av huvudmannen.
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag till läsårstider gäller för
läsåret 2021/22.
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut
1. Bildningsnämnden fastställer läsårstider för de kommunala gymnasie- och
gymnasiesärskolorna läsåret 2021/22.
Förslag till barn- och ungdomsnämndens beslut
1. Barn- och ungdomsnämnden fastställer läsårstider för de kommunala
grund- och grundsärskolorna läsåret 2021/22.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Läsårstider 2021 2022 grundskola, grundsärskola,
gymnasieskola och gymnasiesärskola (maj -20)
Bilaga Läsårstider grundskolan och grundsärskolan LÅ2122 (maj- 20)
Bilaga Läsårstider gymnasie- och gymnasiesärskolan LÅ2122 (maj- 20)
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Bildningsnämndens beslut
1. Bildningsnämnden fastställer läsårstider för de kommunala gymnasie- och
gymnasiesärskolorna läsåret 2021/22.
__________
Beslutet skickas till:
Samtliga rektorer och enhetschefer i kommunala och fristående grundskolor och
gymnasieskolor i Linköping
Östgötatrafiken
Affärsområde Kost & Restaurang
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§ 59
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Remiss - Nyetablering Tinnerö gymnasium läsåret
2021/2022.

Dnr BIN 2020-15
Ärende
Lars Uhlin, sakkunnig, redogör för yttrande till Skolinspektionen gällande
ansökan om godkännande som huvudman för nyetablering av fristående
gymnasieskola samt redogör Lars Uhlin för det brev som skickats till
bildningsnämnden från David Wenhov gällande Tinnerögymnasiet.
Ansökan gäller 3 program och 5 inriktningar, totalt omfattande 62 platser per
årskurs.
Syftet med kommunens yttrande är att Skolinspektionen ska få ett underlag för
att bedöma om etableringen av de sökta utbildningarna skulle medföra
påtagliga negativa följder för den del av skolväsendet som anordnas av det
allmänna (kommunal verksamhet).
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen anser att det, av
Tinnerögymnasiets AB sökta program och inriktningar, redan idag finns ett väl
dimensionerat antal platser och att en överetablering inom inte minst
naturbruksprogrammet skulle kunna innebära stora ekonomiska risker och
praktiska problem för Linköpings kommun och även regionalt.
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut
1. Bildningsnämnden ställer sig bakom Utbildnings – och
arbetsmarknadsförvaltningens yttranden och underlag angående ansökan
om nyetablering av fristående gymnasieskola vid Tinnerögymnasiet i
Linköpings kommun läsåret 2021/2022.
2. Bildningsnämnden överlämnar underlaget till Skolinspektionen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Yttrande avseende ansökan från fristående gymnasieskola i
Linköpings kommun inför läsåret 2122 (maj -20).docx
Bilaga 1 Elevprognos antal 16 åringar 2020-2025.docx
Bilaga 2 Utbud gymnasieskolan 2020.docx
Bilaga 3 Erbjudande om utbildning idag på sökta program.docx
Bilaga 4 Preliminär ansökan per skola till årskurs 1 gymnasieskolan LÅ 2021.xlsx
Bilaga 5 Preliminär ansökan per program årskurs 1 sökta inriktningar.xlsx
Bilaga 6 Yttrande avseende ansökan från Tinnerögymnasiet AB SI 2020-2410
(maj-20).docx
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Yttranden
Lars Uhlin, sakkunnig, informerar om att yttrandet behöver revideras med
följande i sista stycket gällande Fordon- och transportprogrammet.
Transport finns på två skolor, Vreta utbildningscentrum samt Hagströmska
gymnasiet.
Totalt erbjuds 77 utbildningsplatser på skolorna i Linköping
Till läsåret 2020/21 har 90 ungdomar programmet som sitt preliminära
förstahandsval, varav 26 obehöriga.
Bildningsnämndens beslut
1. Bildningsnämnden ställer sig bakom Utbildnings- och
arbetsmarknadsförvaltningens yttranden och underlag angående ansökan
om nyetablering av fristående gymnasieskola vid Tinnerögymnasiet i
Linköpings kommun läsåret 2021/2022 med tillägget att yttrandet och
bilagan revideras med de ändringar som Utbildnings- och
arbetsmarknadsförvaltningen meddelat.
2. Bildningsnämnden överlämnar underlaget till Skolinspektionen.
3. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen får i uppdrag att besvara det
brev som skickats till bildningsnämnden från David Wenhov gällande
Tinnerögymnasiet.
__________
Beslutet skickas till:
Skolinspektionen
Enhetschefer och rektorer på kommunala gymnasieskolor

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 60

2020-05-28

Upphörande av offentliga sammanträden i
bildningsnämnden, temporär förändring med
anledning av Coronavirus

Dnr BIN 2020-1
Ärende
I Reglemente för Linköpings kommun står det att nämnden får besluta om
nämndens sammanträden ska vara offentliga. Bildningsnämnden beslutade
2000-01-27, § 18, att bildningsnämndens sammanträden ska, så långt det är
möjligt, vara offentliga dock kan undantag göras.
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.
Bildningsnämnden beslutade 2020-04-23, § 37, att bildningsnämnden
sammanträden skulle hållas stängda mellan
2020-04-23 till och med 2020-07-31. På grund av att läget fortsatt är oförändrat
avseende rådande Coronavirus (Covid-19) föreslår Utbildnings- och
arbetsmarknadsförvaltningen därför att bildningsnämndens sammanträden inte
ska vara offentliga tills vidare med hänsyn till risk för allmän smittspridning.
Det innebär att allmänheten under denna period inte har rätt att närvara vid
bildningsnämndens sammanträden.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Upphörande av offentliga sammanträden, temporär
förändring med anledning av Coronavirus (maj -20).docx
Bildningsnämndens beslut
1. Bildningsnämndens sammanträden ska tills vidare inte vara offentliga med
hänsyn till risk för allmän smittspridning av Coronavirus (Covid-19).
2. Bildningsnämndens beslut 2020-04-23, § 37, om att bildningsnämndens
sammanträden ska hållas stängda mellan 2020-04-23 till och med 2020-0731 upphävs.
__________
Beslutet skickas till:
-

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 61

2020-05-28

Slutlig ansökan till gymnasieskolan i Linköping år
1 LÅ20/21

Dnr BIN 2019-254
Ärende
Margareta Edvardsson, sakkunnig, redogör för slutligt antal
förstahandssökande till årskurs 1 i Linköping inför läsåret 2020/21.
Totalt har 2 714 ungdomar i första hands sökt till nationellt program,
programinriktat individuellt val samt programinriktad yrkesintroduktion på
någon skola i Linköping. I februari var det 2 634 sökande och i maj 2019 2 639
sökande. Lite färre sökande har tillkommit i omvalsperioden än tidigare år.
Andelen elever som i första hand söker ett yrkesprogram har ökat med en
procentenhet sedan februari till 39 %, vilket är samma andel som i den slutliga
ansökan 2019.
Mest sökta program i första hand är det samhällsvetenskapliga programmet
med 429 sökande, vilket motsvarar 16 % av de sökande.
Av alla som söker till gymnasieskolan är 26 % ännu inte behöriga till sitt
förstahandsval. Detta är en ökning jämfört med 2019 då andelen var 24 %. Av
de elever som sökt högskoleförberedande program är 14 % ännu inte behöriga
och av de elever som sökt ett yrkesprogram är 44 % ännu inte behöriga.
Beslutsunderlag
Resultat av slutlig ansökan till gymnasieskolan i Linköping år 1 LÅ2021 (maj20).docx
Bilaga Slutlig ansökan per skola till årskurs 1 gymnasieskolan LÅ2021 (maj20).pdf
Bilaga Slutlig ansökan per program till årskurs 1 gymnasieskolan LÅ2021
(maj- 20).pdf
Bildningsnämndens beslut
1. Bildningsnämnden noterar informationen.
__________
Beslutet skickas till:
Samtliga enhetschefer och rektorer på offentliga och fristående gymnasieskolor i Linköping

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 62

2020-05-28

Slutlig ansökan till gymnasiesärskolan i Linköping
år 1 LÅ20/21

Dnr BIN 2019-255
Ärende
Margareta Edvardsson, sakkunnig, redogör för slutligt antal
förstahandssökande till årskurs 1 i gymnasiesärskolorna i Linköping inför
läsåret 2020/21.
Totalt har 36 ungdomar sökt till gymnasiesärskolor belägna i Linköpings
kommun. 28 till de kommunala gymnasiesärskolorna och 8 till Vreta
Utbildningscentrum. En ungdom folkbokförd i Linköping har sökt en skola
utanför kommunen.
Beslutsunderlag
Resultat av slutlig ansökan till gymnasiesärskolan i Linköping LÅ2021 (maj20).docx
Bildningsnämndens beslut
1. Bildningsnämnden noterar informationen.
__________
Beslutet skickas till:
Rektorer på kommunala gymnasiesärskolor
Rektor gymnasiesärskolan på Vreta utbildningscentrum

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 63

2020-05-28

Återkoppling gällande nya gymnasielagen och
berörda elever i Linköpings kommun

Dnr BIN 2019-278
Ärende
Therese Tunek, utvecklingsledare, redogör för nya gymnasielagen och berörda
elever i Linköpings kommun.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse-Uppföljning av elever som fått uppehållstillstånd med stöd av
gymnasielagen (maj -20)
Bildningsnämndens beslut
1. Informationen noteras.
__________
Beslutet skickas till:
-

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur

19 (28)

Sammanträdesprotokoll
Bildningsnämnden

§ 64

2020-05-28

Introduktionsprogram - information inför beslut
om programplan

Dnr BIN 2020-325
Ärende
Therese Tunek, utvecklingsledare, redogör för introduktionsprogram och
programplaner i gymnasieskolan.
Kommunen har ansvar att erbjuda utbildning på introduktionsprogram (IM).
Enligt skollagen (2010:800) 17 kap. 7§ ska huvudmannen fastställa en plan för
introduktionsprogrammen som utbildningen ska följa. Innehållet i
huvudmannens plan för utbildning behöver vara tydlig för att vara ett verktyg
vid utformningen av utbildningen och på så sätt underlätta styrning, utveckling
och uppföljning av utbildningen. Huvudmannens långsiktiga helhetsplanering
av innehållet i utbildningen kan bidra till att rektorer, lärare, elever och
vårdnadshavare kan få en överblick och tydligare målbild för att kunna
utveckla strategier och därmed bidra till att eleven når målen med sin
utbildning. Programplanerna för introduktionsprogram bör revideras årligen.
Introduktionsprogrammen vänder sig till de elever som inte uppnått behörighet
till nationellt program i gymnasieskolan enligt gällande behörighetsregler.
Benämningen introduktionsprogram signalerar att utbildningen syftar till
förberedelser till annan gymnasial utbildning eller till arbetsmarknaden.
Introduktionsprogrammen ska erbjuda eleven en anpassad utbildning med
avseende på studietakt, omfattning och innehåll.
Programplanerna på introduktionsprogrammen ligger till grund för utformandet
av elevens utbildning. Elevens utbildning dokumenteras i den individuella
studieplanen som ofta innehåller grundskoleämnen, gymnasiekurser, praktik
och ev. motivationshöjande åtgärder.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse- Introduktionsprogram - information inför beslut om
programplan (maj-20)
Bildningsnämndens beslut
1. Informationen noteras.
__________
Beslutet skickas till:
-

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 65

2020-05-28

Uppföljning av bildningsnämndens internbudget
med prognos för helår 2020

Dnr BIN 2020-209
Ärende
Petter Skogö, ekonomichef, redogör för månadsuppföljningen av
bildningsnämndens internbudget med prognos för helår 2020.
Sedan 19 mars bedrivs distans- och fjärrundervisning inom gymnasie- och
vuxenutbildningen enlig förordning 2020:115. Trots den stora förändringen av
undervisningen kommer elever i avgångsklasserna på nationella program och
introduktionsprogram inom gymnasieskolan att kunna slutföra sina studier
enligt gällande studieplan och läsår. Elever inom vuxenutbildningen kommer
också att kunna slutföra sina studier enligt gällande plan.
Coronaviruset har fått stora negativa effekter för utbudet av feriearbeten som
Linköpings kommun erbjuder gymnasieungdomar. Enligt 11 §
Arbetsmiljöverkets minderårigföreskrifter, AFS 2012:3 samt 2018:8, är det
förbjudet för arbetsgivare och uppdragsgivare att låta minderåriga utföra
arbeten som kan medföra risk för kontakt med smitta som tillhör riskklass 3
(Covid-19 har riskklass 3). Det innebär att ungdomar under 18 år inte kan
erbjudas feriearbete inom vård och omsorg eller inom förskola. Cirka 150
feriearbeten berörs och för de minderåriga ungdomar som redan hade erbjudits
feriearbete inom dessa sektorer pågår nu omplacering.
I syfte att säkerställa att gymnasielever som genomför fjärr- eller
distansundervisning får en lunchmåltid samt för att stödja det lokala
näringslivet i Linköpings kommun, erbjuds gymnasieelever sedan den 1 april
elevluncher på anslutna restauranger runt om i Linköping. Kostnaden för
elevluncherna uppskattas till 4,1 miljoner krononor.
Helårsprognosen för bildningsnämndens ansvarsområde inklusive de
kommunala enheterna visar efter april månad på ett överskott på 1,8 miljoner
kronor.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Uppföljning av bildningsnämndens internbudget med
prognos för helår 2020, 2020-05-28
Bildningsnämndens månadsrapport per den 30 april 2020
Bildningsnämndens beslut
1. Informationen noteras.

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 66

2020-05-28

Återrapportering av fördjupad utredning av
heltidsaktivering för försörjningsstödstagare

Dnr BIN 2020-3
Ärende
Alva Miah, verksamhetsutvecklare på Social- och omsorgsförvaltningen,
redogör för den fördjupade utredning som gjorts gällande heltidsaktivering för
försörjningsstödstagare på uppdrag av arbetsmarknadsnämnden.
Genom att införa krav på heltidsaktivering för personer som har ekonomiskt
bistånd stärks förutsättningar för individerna att snabbare komma ut i egen
försörjning och därmed lämna behovet av försörjningsinsatser. Vilka
möjligheter som finns för Linköpings kommun att införa en sådan strategi för
de kommuninvånare som utgör målgruppen försörjningsstödstagare behöver
utredas närmare i fråga om lagrum, sociala och demografiska förutsättningar
samt på vilket sätt det påverkar kommunens ekonomi.
Arbetsmarknadsnämnden uppdrog till Utbildningsförvaltningen och Socialoch omsorgsförvaltningen att göra en sådan utredning, en utredning som ligger
till grund för ett eventuellt fortsatt arbete att utveckla och implementera det
arbetssättet.
Bildningsnämndens beslut
1. Informationen noteras.
__________
Beslutet skickas till:
-

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 67

2020-05-28

Förrättningar

Dnr BIN 2020-2
Ärende
Inga anmälda förrättningar har inkommit.
Beslutsunderlag
Förrättningar (maj -20).docx
Bildningsnämndens beslut
1. Informationen noteras.
__________
Beslutet skickas till:
-

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 68

2020-05-28

Handlingar för kännedom

Dnr BIN 2020-3
Ärende
Följande handlingar för kännedom har inkommit:
KS 2020-349 - Måltidskuponger för gymnasieelever med anledning av fjärroch distansutbildning, utökning av budgetram 2020
KS 2020-275 Befolkningsprognos för Linköpings kommun 2020-2029 och
bilaga
Beslutsunderlag
Handlingar för kännedom (maj -20).docx
Bildningsnämndens beslut
1. Informationen noteras.
__________
Beslutet skickas till:
-

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 69

2020-05-28

Kurser och konferenser

Dnr BIN 2020-4
Ärende
Inga kurser eller konferenser har inkommit.
Beslutsunderlag
Kurser och konferenser (maj -20).docx
Bildningsnämndens beslut
1. Informationen noteras.
__________
Beslutet skickas till:
-

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 70

2020-05-28

Delegationsanmälan

Dnr BIN 2020-12
Ärende
Delegationsbeslut enligt diarienummer BIN 2020-12 anmäls.
Beslutsunderlag
Delegationsanmälan (maj -20).docx
Delegationsrapport (maj -20).docx
Bildningsnämndens beslut
1. Anmälda delegationsbeslut noteras.
__________
Beslutet skickas till:
-

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 71

2020-05-28

Nämndinitiativ (S) - Transporter för unga som
jobbar i gröna näringar och resurspool

Ärende
Enligt kommunallagen 4 kap § 20 får varje enskild ledamot i en nämnd väcka
ärenden.
Jonatan Hermansson (S), Kerstin Johnsson (S), Ranko Simic (S) och Erica
Nådin (S) lämnar ett nämndinitiativ: Nämndinitiativ från (S) – Transporter för
unga som jobbar i gröna näringar och resurspool.
På grund av coronapandemin har många unga i Linköping gått miste om sina
sommarjobb. Vi menar därför att kommunen behöver göra mer för att
möjliggöra sommarjobb för unga.
Även om många branscher är hårt drabbade av coronapandemin, är
arbetskrafts-behovet inom de gröna näringarna skriande. Här tror vi att
kommunen kan underlätta för fler unga att anställas på sommarjobb. Eftersom
arbetsplatserna till sin natur ligger en bit ifrån staden, vill vi att kommunen ska
kunna bistå med transporter för de som inte har möjlighet att ta sig till
arbetsplatserna själva. Detta gynnar både kommunens unga som kan få
sommarjobb, och de gröna näringarna som kan tillgodose sitt behov av
arbetskraft. Vi menar att delar av statsbidraget för sommarjobb bör kunna
användas till detta.
Under rådande pandemi har många äldre tvingats till karantän i hemmet. En del
har hemtjänst, men många måste förlita sig på anhörigas hjälp för att klara av
ärenden, att handla mat etc. Vi vill därför att bildningsnämnden ska inrätta en
resurspool där feriearbetande unga kan anställas för att bistå äldre i sådana
ärenden under sommaren. Resurspoolen kan också behållas för att ha deltideller timanställda unga anställda även efter sommaren, om behoven som
coronapandemin inneburit fortfarande finns kvar.
Vi yrkar därför:
‒ Att bildningsnämnden finansiera transporter för unga med sommarjobb
inom gröna näringar, där möjligheten att nyttja kollektivtrafik saknas.
‒ Att transporterna finansieras genom att bildningsnämnden äskar
700 000 kronor av kommunstyrelsens resursmedel.
‒ Att bildningsnämnden inrättar en resurspool där feriearbetande
ungdomar kan anställas med särskilt fokus på att hjälpa riskgrupper.

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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Beslutsunderlag
Nämndinitiativ (S): Transporter för unga som jobbar i gröna näringar och
resurspool
Yrkanden
Björn Bergdahl (M) yrkar på att ärendet remitteras för beredning av
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen.
Jonatan Hermansson (S) yrkar på att ärendet avgörs idag.
Patrik Westlund (SD) yrkar bifall till punkterna i nämndinitiativet om att
bildningsnämnden finansierar transporter för unga med sommarjobb inom
gröna näringar, där möjligheten att nyttja kollektivtrafik saknas samt att
transporterna finansieras genom att bildningsnämnden äskar 700 000 kronor av
kommunstyrelsens resursmedel.
Patrik Westlund (SD) yrkar avslag på punkten i nämndinitiativet om att
bildningsnämnden inrättar en resurspool där feriearbetande ungdomar kan
anställas med särskilt fokus på att hjälpa riskgrupper.
Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på Björn Bergdahls (M) yrkande om att
remittera ärendet för beredning av Utbildnings- och
arbetsmarknadsförvaltningen mot Jonatan Hermanssons (S) yrkande om att
ärendet ska avgöras idag och finner att bildningsnämnden beslutar att remittera
ärendet för beredning av Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen.
Bildningsnämndens beslut
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen får i uppdrag att bereda
ärendet och återkomma till bildningsnämndens sammanträde i juni.
__________
Beslutet skickas till:
-

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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