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Tjänsteskrivelse
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen
Jenny Wissmark

2020-04-03

Dnr BIN 2020-8

Bildningsnämnden

Delårsrapport per den 31 mars med prognos för helår
2020
Förslag till beslut
1. Bildningsnämnden godkänner upprättat förslag till delårsrapport per 31
mars med prognos för helår 2020.
2. Delårsrapporten översändes till kommunstyrelsen för kännedom.
Ärende
I syfte att bromsa takten i spridningen av covid-19 i samhället och att därmed
avlasta sjukvården rekommenderade Folkhälsomyndigheten den 18 mars
Sveriges gymnasieskolor, kommunala vuxenutbildningar, yrkeshögskolor,
högskolor och universitet att gå över till fjärr- eller distansundervisning.
Utifrån folkhälsomyndighetens rekommendation fattade ordförande i
bildningsnämnden ett ordförandebeslut den 17 mars som innebar att
gymnasieskolan, kommunala vuxenutbildningen och yrkeshögskolan skulle gå
över till fjärr- och distansundervisning fr.o.m. 18 mars. Den 19 mars fattade
bildningsnämnden samma beslut. Beslutet innebar en mycket stor förändring
för både elever och personal och som också verkställdes på ett dygn, vilket får
betraktas som en historisk händelse för gymnasie- och vuxenutbildningen samt
yrkeshögskolan. I stort fungerar fjärr- och distansundervisningen bra men det
finns moment som inte går att genomföra digitalt t ex vissa examinationer inom
yrkesämnen.
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I februari fattade bildningsnämnden beslut om en verksamhetsövergång av
verksamheten vid Björkö Fria gymnasium från och med halvårsskiftet 2020.
Linköpings kommunala gymnasieskolor består i dagsläget av fem stora enheter
och har saknat möjligheten att erbjuda kommunens elever ett mindre alternativ.
Den nya skolan ska heta S:t Lars gymnasium och kommer erbjuda det estetiska
programmet med bild- och forminriktning, det estetiskprogrammet med
musikinriktning samt det naturvetenskapliga programmet.
För att kunna erbjuda lunch till gymnasieelever och för att stödja näringslivet,
fattade bildningsnämndens ordförande beslut den 25 mars om att alla
folkbokförda och asylsökande gymnasieelever i Linköping, som går på någon
av gymnasieskolorna i kommunen, ska kunna hämta elevlunch på anslutna
restauranger. Beslutet gäller från och med 1 april t o m 5 maj 2020 och
beräknas kosta cirka 7,5 miljoner kronor. I dagsläget bedöms kostnaden
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rymmas inom nämndens ram. Visar det sig senare under året att kostnaden inte
ryms inom ram kan det bli aktuellt att göra en framställan om tilläggsanslag till
kommunstyrelsen.
Nämndens enheter beräknas göra ett litet underskott. Sammantaget visar
bildningsnämndens helårsprognos ett underskott på – 1,3 miljoner kronor.
Flertalet av nämndens indikatorer är endast tillgängliga en gång per år och
kommer först vara framtagna när innevarande läsår avslutats. I
bildningsnämndens delårsrapport per den 31 augusti kommer betygsbaserade
resultat inom gymnasie- och gymnasiesärskolan för år 2020 vara tillgängliga,
liksom halvårsresultat från den kommunala vuxenutbildningen. Utan dessa
indikatorer är det svårt att göra en bedömning om den sammantagna
måluppfyllelsen inom bildningsnämndens ansvarsområde.

__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse delårsrapport per den 31 mars med prognos för helår 2020 (april –20)
Bildningsnämndens delårsrapport per den 30 april med prognos för helår 2020 (april –20)
Bilaga 1 - Kommunala enheter resultat och helårsprognos 2020 (april –20)
Bilaga 2 - Bildningsnämndens uppföljning av verksamhetsplan mars 2020 (april -20)
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Bakgrund
Nämnderna ska fortlöpande följa upp och utvärdera verksamhet och ekonomi
samt vidta erforderliga åtgärder vid avvikelser och rapportera detta till
kommunstyrelsen. Vid konflikt mellan mål och medel gäller medlen. Det
innebär att tillgång till ekonomiska och andra resurser sätter en gräns för
måluppfyllelsen och verksamhetens inriktning och omfattning.
Delårsrapport upprättas tre gånger årligen, per den 31 mars, per den 31 augusti
och per den 31 oktober. I redovisningslagen anges att minst en gång under
räkenskapsåret skall en delårsrapport upprättas. För Linköpings kommun utgör
delårsrapporten per den 31 augusti den lagenliga delårsrapporten.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information enligt MBL § 19 kommer ske den 5 maj 2020.

Utbildnings- och
arbetsmarknadsförvaltningen

Anders Jolby

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Alla enhetschefer gymnasium o vux
Alla ekonomer UTB Gy

