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Tjänsteskrivelse
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen

2020-04-01

Dnr BIN 2020-232

Bildningsnämnden

Måltidskuponger för gymnasielever med anledning av
fjärr- och distansutbildning
Förslag till beslut
1. Gymnasielever folkbokförda i Linköpings kommun samt asylsökande med
Linköpings kommun som vistelseort ska tilldelas lunchkuponger med ett
värde på 75 kr/dag. Erbjudandet gäller från och med onsdag 1 april och till
och med tisdag 5 maj. Erbjudandet kan nyttjas måndag till fredag.
Erbjudandet gäller inte under påsklovet, 6 april – 13 april och första maj.
Ärende
2020-03-25 fattade ordförande följande ordförandebeslut:
I syfte att säkerställa att gymnasielever som genomför fjärr- eller
distansundervisning, med anledning av beslut orsakade av coronapandemin, får
en lunchmåltid samt för att stödja det lokala näringslivet i Linköpings kommun
avser bildningsnämnden besluta att dessa elever under fyra veckor ska erhålla
lunchkuponger.
Delegationsbeslutet fattas med stöd av kommunallagen 6 kap. 39 § för
delegering i brådskande ärenden samt bildningsnämndens delegationsordning
antagen 2020-03-19, § 31, punkt A:1.
I egenskap av bildningsnämndens ordförande fattar jag härmed följande beslut:

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

1. Gymnasielever folkbokförda i Linköping kommun samt asylsökande med
Linköpings kommun som vistelseort ska tilldelas lunchkuponger med ett
värde på 75:-/dag gällande måndag till fredag under april månad 2020.
Beslutet ska verkställas med början senast 1 april 2020.
Med hänvisning till det ordförandebeslut som är under genomförande föreslås
nämnden besluta om en förlängning av erbjudandet om lunchkuponger till den
5 maj för att täcka upp för de dagar i april som varit lovdagar.
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Ekonomiska konsekvenser
Det finns inga medel budgeterade för elevluncher i bildningsnämndens budget.
Det innebär att nämnden måste söka tilläggsanslag hos kommunstyrelsen för
att finansiera projektet eller så måste annan verksamhet bedrivas till en lägre
kostnad än budgeterat.
Kostnaden för projektet prognosticeras till 7,5 mnkr.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information enligt 19 § MBL har getts 2020-04-14 .

Utbildnings- och
arbetsmarknadsförvaltningen
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