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ÅTGÄRDER FÖR ATT UNDVIKA TRÄNGSEL I KOLLEKTIVTRAFIKEN FÖR
ATT BEGRÄNSA SMITTSPRIDNING AV COVID-19 NÄR UNDERVISNING PÅ
GYMNASIET SKA BEDRIVAS I SKOLORNA
BAKGRUND
Från och med augusti kommer gymnasieskolorna åter att bedriva undervisning i skolans
lokaler men ungdomar som ska åka till sina gymnasieskolor riskerar att öka belastningen
på kollektivtrafiken. Därför beslutade regeringen 16 juli 2020 att det är möjligt att under
vissa förutsättningar kombinera undervisning på plats i skolans lokaler med fjärr- eller
distansundervisning (förordning 2020:115). Fokus för åtgärderna är att begränsa
smittspridningen av corona/covid-19.
I första hand ska skolorna anpassa schema och organisationen i övrigt innan beslut tas om
fjärr- eller distansundervisning och ett sådant beslut ska vara motiverat utifrån föreskrifter,
allmänna råd eller rekommendationer från Folkhälsomyndigheten som rör
kollektivtrafiken.
OMFATTNING
I gymnasieskolor belägna i Linköpings kommun (både kommunala och fristående skolor)
går ca 7 700 elever, varav 4 650 elever i kommunala gymnasieskolor och 2 500 i
fristående skolor och 550 elever på Vreta naturbruksgymnasium. 30% av eleverna (ca
2 300 elever) pendlar in från andra kommuner.
Ca 2 300 elever som bor i Linköpings kommun har rätt till busskort som bekostas av
kommunen då de har mer än 6 km mellan bostaden och skolan, enkel resa.
Totalt har ca 4 600 (60%) av eleverna en längre resväg än 6 km (inpendlande från andra
kommuner samt linköpingselever med längre skolväg än 6 km, enkel resa).
ÅTGÄRDER OCH ANPASSNINGAR FÖR ATT MINSKA TRÄNGSEL I
KOLLEKTIVTRAFIKEN
De kommunala skolorna vidtar följande åtgärder:
- Anpassning av schema för start av skoldagen som sprids ut tidsmässigt mellan kl 8-9
- 30-40% av eleverna har starttid som är efter kl 8.10 för att undvika trängsel när det är
som flest resande i kollektivtrafiken
- Information och dialog med eleverna på varje enhet om alternativ till att använda
kollektivtrafiken
- Beredskap för ytterligare anpassningar av schema och organisation
- Beredskap för att lektioner behöver genomföras via distans- eller fjärrundervisning
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Linköpings kommun vidtar följande åtgärder som riktar sig till alla elever på
gymnasieskolor i kommunen:
- Informationskampanj som uppmanar till att använda alternativ till kollektivtrafiken
tillsammans med Östgötatrafiken
- Information på kommunens hemsida och andra digitala kanaler
- Kontinuerlig dialog med Östgötatrafiken för att följa upp konsekvenser i
kollektivtrafiken
I nuläget bedömer de kommunala skolorna tillsammans med Östgötatrafiken att
ovanstående åtgärder är tillräckliga. Det är dock mycket svårt att bedöma om vidtagna
åtgärder kommer att ge rätt effekt då det i en klass generellt går elever som är spridda
geografiskt både inom och utom kommunen.
I första hand ska anpassning av schema och organisation göras och distans- och
fjärrundervisning ska vara en sista åtgär
SAMORDNING OCH DIALOG MED ÖSTGÖTATRAFIKEN
Kontinuerlig samordning och dialog med Östgötatrafiken representerade av Mattias
Näsström, trafikoperativ chef och Conny Malmström, uppdragssamordnare, under
höstterminen 2020.
KOMMUNIKATION INTERNT
Enhetscheferna ansvarar för kommunikationen internt på varje skola och samordning sker
via ledningsgruppen för gymnasie- och vuxenutbildning. Utbildningsförvaltningens
kommunikationsavdelning är resurs och stöd.
KOMMUNIKATION EXTERNT
Gemensam kampanj Linköpings kommun - Östgötatrafiken som uppmanar till att välja
alternativ till kollektivtrafiken om möjligt (kommunikationschef UAF ansvarar)
Information på kommunens hemsida och andra digitala kanaler
FAQ på kommunens hemsida som kontinuerligt uppdateras
DIALOG MED FRISTÅENDE GYMNASIESKOLOR
Avdelningschef gymnasie- och vuxenutbildning ansvarar för dialog med fristående
gymnasieskolor.

