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Dnr BIN 2020-216
KS 2020-966

Bildningsnämnden

Utökade lokaler för gymnasieundervisning samt utökad
lunchservering för gymnasieelever under rådande
Corona-pandemi, i syfte att minska trängsel och
begränsa smitta
Förslag till bildningsnämndens beslut
1. Bildningsnämnden beslutar att utöka lokaler för gymnasieundervisning för
att möjliggöra närundervisning utan trängsel under vårterminen 2021, för
undvikande av smitta under rådande Corona-pandemi.
2. Bildningsnämnden beslutar att utöka lokaler för lunchservering för vissa
gymnasieelever i syfte att undvika trängsel och minska risken för
smittspridning under rådande Corona-pandemi.
3. Bildningsnämnden beslutar att uppdra åt utbildnings- och
arbetsmarknadsdirektören att teckna avtal med Visit Linköping och Co AB
avseende tillhandahållande av lokaler för gymnasieundervisning samt
lunchservering till gymnasieelever under vårterminen 2021.
4. Bildningsnämnden uppdrar åt utbildnings- och arbetsmarknadsdirektören
att teckna ytterligare nödvändiga avtal för att uppfylla beslutssatserna 1 och
2.
5. Punkten justeras omedelbart och ärendet informeras Kommunstyrelsen
skriftligen.
Förslag till Kommunstyrelsens beslut
1. Informationen noteras.
Ärende
Den 23 november 2020 fattade kommunen beslut (dnr 2020-216) om att övergå
till delvis fjärr- och distansundervisning i gymnasieskolan. Detta beslut fattades
i syfte att undvika trängsel i skollokaler samt för att minska smittspridning.
Den 3 december 2020 rekommenderade Folkhälsomyndigheten och regeringen
att Sveriges gymnasieskolor inte ska bedrivas i skolans lokaler utan att
undervisningen ska övergå till att bedrivas via fjärr- eller
distansundervisningen. Kommunen fattade, den 4 december med anledning av
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de nya rekommendationerna, beslut om att övergå helt till distansundervisning.
Beslutet ersätter tidigare fattat beslut om delvis fjärr- och distansundervisning
fram till den 7 januari 2021. Syftet är därefter att fram till den 31 januari återgå
till delvis fjärr- och distansundervisning i enlighet med det först fattade
beslutet. Syftet är därefter att all gymnasieundervisning från den 1 februari
2021 ska ha återgått till närundervisning i ordinarie och utökade lokaler för
skolundervisning. För att kunna återgå till sådan närundervisning utan att
frångå folkhälsomyndighetens rekommendationer om att fortsatt bidra till
minskad trängsel och smittspridning behöver en mängd åtgärder vidtas såsom
utökning av lokaler för gymnasieundervisning samt lunchservering till vissa av
kommunens gymnasieelever.
Utöver nedan beskrivna avtal föreslås förvaltningen fortsätta arbetet med att ta
fram förslag på ytterligare lokaler och lunchserveringar i den mån det behövs
för respektive gymnasieskola. Relevanta avtal tecknas för kommunens räkning
av utbildningsdirektören,
Avtal avseende lokaler för gymnasieundervisning
Det avtal avseende lokaler som föreslås tecknas omfattar tillhandahållande av
utrymmen i Linköpings Konsert och Kongress. Sammantaget tillhandahålls
rum som kan användas till klassrum, grupprum, lärarrum, studierum och vid
behov hörsal. I avtalet föreslås även städning och vaktmästeritjänster kopplade
till lokalerna ingå. Lokalerna föreslås i första hand användas till elever på
Berzeliusskolan och Katedralskolan. Anpassningar genomförs i syfte att hålla
social distans mellan eleverna och klasserna.
Avtal avseende lunchservering till gymnasieelever
Det avtal avseende lunchservering som föreslås tecknas omfattar
tillhandahållande av lunchservering till cirka 900 elever, fördelade på olika
utrymmen i Linköpings Konsert och Kongress. Sammantaget föreslås avtalet
avse fyra olika lunchserveringsytor, i syfte att möjliggöra social distans i
mellan elever från olika skolor och klasser i samband med lunchserveringen.
Lunchserveringen bemannas i första hand av personal från Visit Linköping. I
den mån Visit Linköping inte kan bemanna lunchserveringen fullt med sin
ordinarie personal, ska samverkan ske med Kost och Restaurang för att utreda
möjlighet att ta in vikarierande personal från Kost & Restaurang. Kost och
Restaurang ansvarar för att underlätta övertagandet genom att exempelvis
lämna information om behov av specialkost för berörda elever.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse – Utökade lokaler och lunchservering för gymnasieelever under rådande
Corona pandemi, 2020-12-14
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Ekonomiska konsekvenser
Kostnaden för avtal avseende tillhandahållande av lokaler för
gymnasieundervisning i Linköpings Konsert och Kongress uppgår till cirka
1 miljon kronor per månad.
Kostnaden för lunchservering beräknad på 250 elever perioden 7 januari till 31
januari 2021 samt 900 elever perioden 1 februari till 11 juni 2021, uppgår till
cirka 1 miljon kronor per månad.
Kostnaden för eventuell anskaffning av ytterligare lokaler eller lunchservering
är inte känd.
Bildningsnämnden kan utifrån skollagens bestämmelser, efter ansökan och
uppvisande av styrkta kostnader, behöva tillföra fristående gymnasieskolor
utökade medel för liknande anpassningar avseende lokaler eller lunchservering
om det är nödvändigt för att de ska kunna bedriva närundervisning och
samtidigt efterleva folkhälsomyndighetens riktlinjer och rekommendationer.
Sådana utökade medel kan maximalt uppgå till den kostnad som motsvarar
kommunens ökade kostnader för lokaler respektive lunchservering per elev.
Bildningsnämnden föreslås att i efterhand särredovisa eventuella ökade
kostnader kopplade till tecknade avtal eller ersättning till fristående
gymnasieskolor på lika villkor, i delårsrapporten till kommunstyrelsen.
Samråd
Samråd har skett med Kommunledningsförvaltningen som inte har något att
erinra mot förslaget.
Samråd har även skett med juridikenheten som anser att det föreligger
synnerliga skäl för direktupphandling under rådande Corona-pandemi. Det är
nödvändigt för kommunen att upprätthålla gymnasieundervisning och
samtidigt leva upp till folkhälsomyndighetens krav och rekommendationer
kopplade till smittspridning och trängsel. Juridikenheten bedömer därför att det
utifrån rådande Corona-pandemi är möjligt att direktupphandla lunchservering
under en begränsad period om sex (6) månader. Vad avser hyra av befintliga
lokaler kan noteras att sådan inhyrning inte omfattas av
upphandlingslagstiftningen.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Förhandling enligt 11 § MBL gavs den 15 december 2020.
Anders Jolby
Utbildnings- och arbetsmarknadsdirektör

