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Tjänsteskrivelse
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen
Jenny Wissmark

2020-05-13

Dnr BIN 2020-209

Bildningsnämnden

Uppföljning av bildningsnämndens internbudget med
prognos för helår 2020
Förslag till bildningsnämndens beslut
1. Informationen noteras.
Ärende
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.
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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
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Bakgrund
Delårsrapporter upprättas per den 31 mars, den 31 augusti och den 31 oktober.
Rapporten per den 31 augusti utgör den lagreglerade delårsrapporten.
Från och med år 2020 görs årets första delårsrapport per den 31 mars istället
för den 30 april som tidigare år. En tidigareläggning av årets första
delårsrapport innebär ökade möjligheter för nämnden att vidta åtgärder vid
befarade avvikelser. Från och med april 2020 ska nämnderna även varje månad
rapportera prognoser för det ekonomiska utfallet för helår 2020 på en
övergripande nivå kort efter månadens slut vilket underlättas om dessa
”snabba” prognoser kan utgå från en delårsrapport.
Samtliga nämnder ska löpande under året följa upp verksamhet, resultat och
ekonomi. I kommunens delårsrapporter sammanställas uppföljningarna till en
samlad rapport som behandlas av kommunstyrelsen. Den lagstadgade
uppföljningen per den 31 augusti behandlas av kommunfullmäktige i
november. Slutlig uppföljning av årets verksamhet görs efter årets slut i
nämndernas verk-samhetsberättelser samt kommunens årsredovisning.
Nämnder och enheter som uppvisar oplanerade underskott måste vidta åtgärder
för att komma i ekonomisk balans. Om det redovisade eller befarade
underskottet överstiger 1 procent av tilldelad budgetram/omsättning och om
under-skottet då uppgår till mer än minus 1 mnkr ska nämnden snarast redovisa
en åtgärdsplan till kommunstyrelsen.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information enligt MBL § 19 kommer ske den 26 maj 2020.
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