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Barn- och ungdomsnämnden

Digitala verktyg möjligheter inför läsåret 2018/2019
Ärendebeskrivning
Barn- och ungdomsnämnden återremitterade 2018-03-27 ärende om digitala verktyg
möjligheter inför läsåret 2018/2019 för ytterligare beredning, som motiverades med att flera
alternativa förslag ska tas fram med kostnadsberäkningar och andra jämförelser.

Beredning
Förvaltningen har nu tagit fram en tydlig jämförelse av olika digitala verktyg, kostnader och
övriga jämförelser. Jämförelser görs mellan Mac Book Air, PC och Chromebook. Det skiljer
mellan 140 kr/månad mellan högsta och lägsta beräknade kostnad per enhet. Jämförelser
görs av verktygen, samt en omvärdsbild kring andra kommuners val av verktyg. Se bilaga.
En risk- och konsekvensanalys har gjorts tillsammans med fackliga företrädare och
pedagoger. Det är mycket viktigt att IT-enheten prioriterar att leverera de beställningar som
har gjorts kring utskrifter och nätverkstillgång, samt att det även är mycket viktigt att det
behövs avsättas tid vid byte av verktyg oavsett vilket byte som görs.
Utifrån ett helhetsperspektiv kvarstår förvaltningens förslag att barn- och ungdomsnämnden
ska ge förvaltningen i uppdrag att byta till chromebook för pedagoger, detta är ett verktyg
med fullgod funktionalitet utifrån det pedagogiska uppdraget i förskola och grundskola. Detta
skapar förutsättningar för att utöka digitala verktyg för pedagoger i förskolan och ge fler
digitala verktyg till elever i förskorskoleklass till skolår 6. Ett utrymme på ca 900 tkr frigörs
som kan finansiera ytterligare ca 500 st nya verktyg till elever och personal i
förskola/grundskola.
Utifrån målbild i Nationell IT-strategi, behöver verksamheten ytterligare ca 1500 verktyg för
att ge alla elever i grundskolan personliga verktyg samt utöka antalet verktyg i förskolan.
Utifrån dagens barn och elevantal. I dagsläget saknas ca 2000 verktyg.

Förslag till beslut
- Barn- och ungdomsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att planera ett
genomförande gällande byte av personalverktyg i grundskolan från MacBooks till
chromebooks, i samband med att nuvarande leasingavtal avslutas i augusti 2018.
- Barn- och ungdomsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag hur
digitala verktyg ska utökas i verksamheten utifrån det ekonomiska utrymmet.

Beslutet ska skickas till
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till.
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