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Tjänsteskrivelse
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen

2020-09-22

Dnr BIN 2020-554
Dnr KS

Bildningsnämnden

Äskande av medel hos kommunstyrelsen för att hantera
eventuellt ökade kostnader för elevmåltider relaterade till
särskilda behov under Corona-pandemin
Förslag till bildningsnämndens beslut
1. Bildningsnämnden äskar hos kommunstyrelsen om en utökad ram under
2020, med högst 3 000 000 kr. Detta för att finansiera bildningsnämndens
eventuellt ökade kostnader avseende lunchservering, för det fall det är
nödvändigt med kompletterande avtal för att kunna följa föreskrifter och
råd från Folkhälsomyndigheten eller smittskydd Östergötland eller för det
fall klustersmitta inträffar och därmed förhindrar annan lunchservering.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Bildningsnämnden medges en utökad ram med högst 3 000 000 kr för att
finansiera bildningsnämndens eventuellt ökade kostnader avseende
lunchservering, för det fall det är nödvändigt med kompletterande avtal för
att kunna följa föreskrifter och råd från Folkhälsomyndigheten eller
smittskydd Östergötland eller för det fall klustersmitta inträffar och därmed
förhindrar annan lunchservering.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

Ärende
För att förebygga och förhindra smittspridning av covid-19 rekommenderar
Folkhälsomyndigheten gymnasieskolor en rad förebyggande åtgärder. Dessa
rekommendationer består bl.a. av följande punkter, vilka i stor utsträckning
påverkar situationen i gymnasieskolornas matsalar:


Öka avståndet mellan sittplatser i klassrum, matsal, caféer och andra
utrymmen om det är möjligt.



Undvik i möjligaste mån större samlingar av elever. Det kan gälla i
korridorer, matsalen, entréer, aula och andra gemensamma utrymmen.

Mot bakgrund av ovanstående, samt med beaktande av att vissa av
gymnasieskolorna i kommunen är underdimensionerade på ett sådant vis att det
inte är möjligt att öka avståndet i enlighet med rekommendationerna, behöver
kommunen förbereda andra sätt att förebygga och förhindra smittspridning av
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covid-19. De kommunala gymnasieskolorna har redan idag vidtagit vissa
åtgärder såsom utnyttjande av andra lokaler som matsalar, samt förberedelser
för att låta Leanlink genom Kost och Restaurang tillhandahålla lunchlådor till
gymnasieeleverna.
Om en lokalt ökad smittspridning förkommer, eller det kommer nya direktiv
från Folkhälsomyndigheten som påverkar gymnasieskolornas lunchservering
behöver därför kommunen, under en eller flera kortare perioder, kunna erbjuda
eleverna lunch från en eller flera andra leverantörer genom direktupphandling
under höstterminen 2020. Förvaltningen arbetar samtidigt med att förbereda
och vid behov upphandla kompletterande lunchservering för vårterminen 2021.
Det uppskattade behovet bedöms uppgå till totalt 600 elevluncher per dag.
Kompletterande lunchservering aktualiseras enbart om de åtgärder som redan
vidtagits, i form av lunchservering i andra lokaler än matsalarna samt leverans
av lunchlådor till gymnasieeleverna, inte anses tillräckligt eller av annat skäl
inte går att genomföra.
__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse – Äskande av medel hos kommunstyrelsen för att hantera ökade kostnader för
elevmåltider (sep -20)
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Bakgrund
Matsalarna på Berzeliusskolan och Katedralskolan är underdimensionerade
utifrån skolornas elevantal. En ny matsal är projekterad och ska byggas. För att
kunna följa Folkhälsomyndigetens rekommendationer gällande matsalar kan
därför inte avståndet ökas ytterligare mellan sittplatserna. Skolorna har vidtagit
åtgärder som innebär att även andra lokaler på skolorna, förutom matsalarna,
tas i anspråk för att servera skollunch. I rådande Corona-pandemi kan en
eventuell andra eller tredje smittvåg innebära att dessa åtgärder inte är
tillräckliga. Detta skulle även kunna bli fallet exempelvis om någon av
skolorna drabbas av en klustersmitta.
Om ytterligare åtgärder behöver vidtas gällande servering av skollunch
kopplade till svårigheter som uppstår med anledning av rådande Coronapandemi, kommer Leanlink genom Kost och restaurang under höstterminen
2020 att leverera lunchlådor till berörda gymnasieskolor. Eftersom Leanlink
Kost och Restaurang är en del av kommunen så omfattas inte köpet av lagen
om offentlig upphandling (LOU).
Om en lokalt ökad smittspridning förkommer, eller det kommer nya direktiv
från Folkhälsomyndigheten som påverkar gymnasieskolornas lunchservering
på ett sådant sätt att ovanstående åtgärder inte är tillräckliga, behöver därför
kommunen, under en eller flera kortare perioder, kunna erbjuda eleverna lunch
från en eller flera andra restauranger genom direktupphandling under
höstterminen 2020. Förvaltningen arbetar samtidigt med att förbereda och vid
behov upphandla kompletterande lunchservering för vårterminen 2021. Det
uppskattade behovet uppgår till totalt 600 elevluncher per dag.
Ekonomiska konsekvenser
Kostnaden för att servera luncher från direktupphandlad restaurang är beräknat
till 50 000 kr per dag.
Samråd
Samråd har skett med Juridikenheten som inte har något att erinra mot förslaget
att, vid akuta behov kopplade till den pågående Corona-pandemin,
direktupphandla lunchservering under hösten 2020, på det sätt som anges ovan.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information eller förhandling är inte påkallad.
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