1 (4)

Tjänsteskrivelse
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen
Elisabeth Stärner

2020-08-26

Dnr BIN 2020-232
Dnr KS 2020-349

Bildningsnämnden

Måltidskuponger för gymnasielever med anledning av
fjärr- och distansutbildning, slutrapport
Förslag till bildningsnämndens beslut
1. Informationen noteras och slutrapporten överlämnas till kommunstyrelsen.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Måltidskuponger för gymnasielever med anledning av fjärr- och
distansutbildning, slutrapport godkänns.
Ärende
Mellan den 19 mars och den 11 juni 2020 genomfördes undervisning på distans
på gymnasieskolorna i Linköping. För att säkerställa att gymnasieleverna under
denna period skulle få lunch varje skoldag fattade bildningsnämnden beslut om
att erbjuda gymnasieelever lunchkuponger. Dessa skulle användas för att hämta
take away-mat från lunchrestauranger i kommunen. Ytterligare ett syfte med
beslutet var att stödja det lokala näringslivet i Linköpings kommun (BIN 2020232). Beslutet gällde inledningsvis för perioden 1-30 april 2020, men
förlängdes till den 5 maj.
Kommunstyrelsen fattade därefter beslut om att godkänna Utbildnings- och
arbetsmarknadsförvaltningens förslag om att fortsätta med måltidskuponger för
gymnasieelever under perioden 6 maj-11 juni 2020. I samband med beslutet
utökades bildningsnämndens budgetram med maximalt 5 700 tkr år 2020.
Finansieringen har skett genom kommunstyrelsens resursmedel.
I samband med beslutet fick bildningsnämnden, enligt kommunstyrelsen 202005-05, § 135, i uppdrag att återrapportera resultatet i en slutrapport senast i
september 2020. Av slutrapporten ska bland annat framgå i vilken mån
restaurangerna efterlevt de villkor som företagen åtagit sig.
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Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att slutrapporten
godkänns.
__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse – Måltidskuponger för gymnasieelever med anledning av fjärr- och
distansutbildning, slutrapport, 2020-08-26
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Bilaga 1 – Måltidskuponger för gymnasieelever med anledning av fjärr- och distansutbildning,
slutrapport, 2020-08-26

3 (4)

Bakgrund
Den 18 mars 2020 utfärdade Folkhälsomyndigheten en rekommendation att
Sveriges gymnasieskolor, kommunala vuxenutbildningar, yrkeshögskolor,
högskolor och universitet skulle gå över till distansundervisning. Under
perioden 19 mars -11 juni genomfördes därför undervisning på distans på
gymnasieskolorna i Linköping.
För att säkerställa att gymnasieleverna under denna period skulle få lunch varje
skoldag fattade bildningsnämnden beslut om att erbjuda gymnasieelever
lunchkuponger. Dessa skulle användas för att hämta take away-mat från
lunchrestauranger i kommunen. Ytterligare ett syfte med beslutet var att stödja
det lokala näringslivet i Linköpings kommun. Lunchkupongerna hade ett värde
på 75 SEK/dag inklusive moms och gällde måndag till fredag (Dnr BIN 2020232). Beslutet gällde inledningsvis för perioden 1-30 april 2020.
Bildningsnämnden beslutade därefter vid sitt sammanträde den 23 april 2020
om en förlängning av erbjudandet om elevlunch fram till den 5 maj för att
täcka upp för lovdagarna i april.
Besluten som bildningsnämnden fattade gällde för:




Elev som är inskriven på en gymnasieskola och är folkbokförd i
Linköpings kommun
Elev som är inskriven på gymnasiet, folkbokförd i Linköpings kommun
men fyllt 20 år
Asylsökande gymnasieelever som är bosatta i Linköpings kommun

Kommunstyrelsen beslutade därefter att godkänna Utbildnings- och
arbetsmarknadsförvaltningens förslag om att fortsätta med måltidskuponger för
gymnasieelever perioden 6 maj-11 juni 2020. I samband med beslutet utökades
bildningsnämndens budgetram med maximalt 5 700 tkr år 2020. Finansieringen
skedde genom kommunstyrelsens resursmedel.
I samband med beslutet fick bildningsnämnden, enligt kommunstyrelsen 202005-05, § 135, i uppdrag att återrapportera resultatet i en slutrapport senast
september 2020. Av slutrapporten ska bland annat framgå i vilken mån
restaurangerna efterlevt de villkor som företagen åtagit sig. I bilaga 1 återfinns
slutrapporten för erbjudandet om elevlunch.
Kommunala mål
Ärendet kan relateras till följande kommungemensamma mål:



Ett attraktivt och tryggt Linköping
Ett företagsamt Linköping

Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
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Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information eller förhandling är inte påkallad.

Kommunledningsförvaltningen

Utbildnings- och
arbetsmarknadsförvaltningen

Paul Håkansson
Anders Jolby

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Bildningsnämnden

