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Kommunstyrelsen

Ökad datortäthet grundskolan (1:1)
KS-2019/262
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja utbildningsnämnden 2,3 miljoner kronor ur budgetposten KS medel för skola 1:1
(datorer) enligt framställan från utbildningsnämnden för ökad datortäthet i grundskolan.
Sammanfattning
I mål och budget 2019 avsattes medel under kommunstyrelsens finansförvaltning för ökad
datortäthet i grundskolan, totalt 2,3 miljoner kronor. Framtidsvisionen är en dator (device) per
elev, avsatta resurser kommer bidra till att öka datortätheten men ska ses som ett första steg
i en lång process.
Utbildningsnämnden beslutade i december 2018 att begära de avsatta medlen för att
möjliggöra en ökad datortäthet i grundskolan. Totalt finns 2,3 miljoner kronor avsatta under
kommunstyrelsens finansförvaltning för detta ändamål 2019. Förslaget är att bevilja
utbildningsnämnden de begärda medlen.
Ekonomisk konsekvensanalys
Genom att nyttja tilldelade medel för ökad datortäthet kommer nämndens kostnader öka
långsiktigt. Det är viktigt att detta beaktas i kommunens budget för kommande år (i
budgetplanen finns medel avsatta för en fortsatt ökad datortäthet).
Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.
Lena Fransson
Kommundirektör

Beslutet ska expedieras till:
Akten
Utbildningschef
Utbildningsnämnden
Redovisningschef
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Barnchecklista inför beslut
1. Påverkar beslutet barn?
Enligt FN är alla under 18 år
att betrakta som barn
Ja

Nej

Förklara oavsett svar.
Att tilldela medel för ökad datortäthet i grundskolan berör eleverna i högsta grad på ett
positivt vis.
Om, ja fortsätt med frågorna.
2. Hur har barns bästa beaktats?
Det antas vara för elevernas bästa att öka datortätheten.

3. Beskriv eventuella intressekonflikter.
Det bedöms inte finns någon intressekonflikt.

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett?

Ja

Nej

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument
Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram
samt hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats.

