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Bildningsnämnden

Skollunch för elever i gymnasieskolan som har
distansundervisning
Förslag till beslut
1 Bildningsnämnden beslutar att de gymnasieelever folkbokförda i
kommunen som har distansundervisning ska hämta sin lunch via matlådor.
2

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen får i uppdrag att genomföra
insatsen samt vid nämndens sammanträde den 18 februari 2021 redovisa
utfallet.

Ärende
Linköpings kommun beslutade den 4 december 2020, med anledning av
folkhälsomyndighetens rekommendationer, att all undervisning inom
kommunal gymnasieskola, med vissa undantag, från den 7 december 2020 till
och med den 6 januari 2021 bedrivs som distans- eller fjärrundervisning.
Som en följd av ovan angivna beslut fattade kommunen beslut om att inte
erbjuda fri lunch till de elever som omfattas av beslutet om fjärr- eller
distansundervisning fram till terminsslutet den 18 december 2020.
Från den 7 januari 2020 när terminen börjar kommer elev som har
distansundervisning erbjudas matlådor som skollunch. Förvaltningen har
utarbetat ett förslag som innebär att eleverna folkbokförda i Linköpings
kommun får denna lunch att hämta på befintliga skolor i kommunen.
Andra kommuner som använt liknande modell under våren 2020 vittnar om att
nyttjandegraden av erbjudandet varierat med cirka 10-30 %. Som framgår av
förteckningen på skolor där lunch kan hämtas är de spridda över hela
kommunen och påverkan gällande trängsel i kollektivtrafiken bedöms som låg.
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Bakgrund
Den 3 december 2020 rekommenderade Folkhälsomyndigheten och regeringen
att Sveriges gymnasieskolor inte ska bedrivas i skolans lokaler utan istället,
återigen gå över till att bedriva undervisningen via fjärr- eller distans. Den
ökande spridningen av covid-19 i Sverige har under hösten mötts med en rad
olika åtgärder som berört stora delar av samhället. Att gymnasieskolor
rekommenderas att delvis stänga och därmed övergå till fjärr- och
distansundervisning utgör ett komplement till övriga smittskyddsåtgärder.
Syftet är att ytterligare minska trängseln i samhället och i kollektivtrafiken
Linköpings kommun beslutade den 4 december 2020, med anledning av
folkhälsomyndighetens rekommendationer, att all undervisning inom
kommunal gymnasieskola, med vissa undantag, från den 7 december 2020 till
och med den 6 januari 2021 bedrivs som distans- eller fjärrundervisning. Enligt
Folkhälsomyndighetens rekommendation ska vissa elever som påverkas
negativt av distansundervisning inte omfattas.
Som en följd av ovan angivna beslut fattade kommunen beslut om att inte
erbjuda fri lunch till de elever som omfattas av beslutet om fjärr- eller
distansundervisning. Det finns enligt lag inte någon skyldighet att erbjuda
lunch till elever i gymnasiet. Linköpings kommun har dock, trots att skyldighet
inte finns, beslutat att elever i kommunens gymnasieskola, ska erbjudas fri
lunch under skoldagar.
Från den 7 januari 2020 när terminen börjar kommer elev som har
distansundervisning erbjudas matlådor som skollunch. Förvaltningen har
utarbetat ett förslag som innebär att eleverna folkbokförda i Linköpings
kommun får denna lunch att hämta på befintliga skolor i kommunen.
Andra kommuner som använt liknande modell under våren 2020 vittnar om att
nyttjandegraden av erbjudandet varierat med cirka 10-30 %. Som framgår av
förteckningen på skolor där lunch kan hämtas är de spridda över hela
kommunen och påverkan gällande trängsel i kollektivtrafiken bedöms som låg.
Kost och restaurang säkerställer att utlämningen av matlådor sker på ett
smittsäkert sätt likaså att behov av specialkost kan tillgodoses.
Förslag på skolor där lunchlådor kan hämtas:
Ekholmsskolan
Hjulsbroskolan
Brokinds skola
Askeby skola
Norrberga skola

Harvestad skola
Kunskapsgallerian
Hagbyskolan
Vidingsjöskolan
Ånestadsskolan

Kungsbergsskolan
Fridtunaskolan
Ekkälleskolan
Folkungaskolan
Kärna skola
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Vikingstads skola
Anders Ljungstedts
gymnasium
Änggårdsskolan
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Tallbodaskolan
Berzeliusskolan
Ekängsskolan
Himnaskolan

Skäggetorpsskolan
Nya Rydsskolan
Ljungsbro skola
Vreta Kloster FSK

Ekonomiska konsekvenser
Samma kostnad som befintligt avtal.
Samråd
Samråd har skett med Leanlink kost och restaurang samt ledningen för
gymnasieskolan.
Uppföljning och utvärdering
Ersättning av lunch till gymnasielever upphör då distansundervisning inte
längre ersätter undervisning i skolan. En redovisning av resultatet då det gäller
utfallet ges på bildningsnämndens sammaträde den 18 februari 2021.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information MBL §19 ges den 2020-12-15

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen

Anders Jolby
Beslutet skickas till
Enhetschefer och rektorer kommunala
gymnasieskolor
Berörda grundskolors rektorer
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