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Tjänsteskrivelse
Utbildningsförvaltningen
Philip Carlsvärd

2022-05-11

Dnr BOU 2022-324
Dnr KS 2022-333

Barn- och ungdomsnämnden

Nya platser till resursskolan - Rekrytgatan
Förslag till barn- och ungdomsnämndens beslut
1. Kommunstyrelsens tillstånd begärs för att få teckna nytt hyresavtal för
ny lokal till resursskolan.
2. Utbildningsdirektören får i uppdrag, under förutsättning av
kommunstyrelsens medgivande, att teckna hyresavtal för ny lokal till
resursskolan.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Barn- och ungdomsnämndens medges att teckna hyresavtal för ny lokal till
resursskolan.
Ärende
2021-02-18 § 10 beslutade barn och ungdomsnämnden, BOU 2021-85, att
utöka antalet elevplatser på resursskolorna med 10 platser. Som en del av det
arbetet behöver Utbildningsförvaltningen nu hyra in en ny lokal till
resursskolan. Den tilltänkta lokalen ligger på Rekrytgatan 1. Lokalen i stort
bedöms som lämplig för den typen av verksamhet som kommer att bedrivas,
men den är i behov av vissa mindre korrigeringar/anpassningar.
Inhyrningen av lokalen innebär en utökning av antalet platser med 8-10
elevplatser fördelat i två etapper. En utökning av antalet elevplatser medför
även behov av utökning av ytor för personal. Dessa ytor ryms i den tilltänkta
lokalen.
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Bakgrund
Ärendet grundar sig i kommunstyrelsens beslut 2020-10-06 § 268 om att under
åren 2021 och 2022 ge extra statsbidrag till barn- och ungdomsnämnden för
bland annat extra platser till resursskolorna i Linköping.
Ekonomiska konsekvenser
De ekonomiska konsekvenserna kommer i form av ytterligare lokalhyror och
uppgår i dagsläget till ca 1 326 000kr/år men kommer att öka med på grund av
de justeringar som behöver göras för att lokalen ska passa till den verksamhet
som ska bedrivas. Omprioriteringar inom nämndens ram från och med 2023
krävs för att rymma denna finansiering. För 2022 finansieras utökningen av
resursskolan med stadsbidrag Välfärdsmiljonerna. Tänkt tillträde till lokalen är
augusti där hyreskontraktet även börjar gälla. Ytterligare information om de
ekonomiska konsekvenserna kommer att finnas till barn- och
ungdomsnämndens sammanträde 2022-05-19.
Jämställdhet
En jämställdhetsanalys bedöms inte vara relevant i detta ärende.
Samråd
Samråd med Lejonfastigheter har skett som samtycker i ärendet.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Beslut enligt MBL § 11 har skett den 10 maj 2022. De fackliga
organisationerna hade inget att erinra mot arbetsgivarens förslag till beslut.
Förhandlingen avslutades i enighet ovan angiven dag.
Kommunledningsförvaltningen

Utbildningsförvaltningen

Paul Håkansson

Anders Jolby
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Lejonfastigheter
Lokalstrateg Madeleine Bergström
Ekonomichef UTB, Sara Bäckström
Verksamhetsområdeschef Patrik
Landström
Ekonomiadministratör, Susann Sjökvist
Systemförvaltare, Mats Ericsson

