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IKT-plan för utbildningsnämnden 2015
Förslag till beslut
IKT-plan för utbildningsnämnden 2015 antas.

Beslutsnivå
Utbildningsnämnden

Sammanfattning
Årets plan fokuserar på att förbättra utgångsläget för den framtida IKT-utvecklingen
med avseende på hanteringen av digitala enheter, gemensamma plattformar för
samverkan (molntjänster) och förbättrad likvärdighet med avseende på infrastruktur.

Bakgrund
Enligt Värmdö kommuns IKT-policy ska varje nämnd årligen fastställa en IKT-plan.
För utbildningsnämndens del är IKT-planen starkt kopplad till IKT-strategin för
kommunala grundskolor som antogs 2014-10-08 av Kommunstyrelsen. I år är det första
gången en IKT-plan upprättas för utbildningsnämnden. IKT-planen tar sin utgångspunkt
i strategin och specificerar de prioriterade åtgärder och insatser som planerats för
budgetåret.

Ärendebeskrivning
Resultatet från årets LIKA utvärdering (Självutvärderingsverktyg för IT-utveckling i
skolan) visar på att det fortfarande finns utvecklingspotential när det gäller att etablera
en likvärdighet mellan nämndens verksamheter, framförallt med hänsyn till infrastruktur
och kompetens ur ett IKT-tekniskt perspektiv. Det finns verksamheter som ligger i
framkant i utvecklingen, men samtidigt finns verksamheter som behöver ytterligare stöd.
Med redan genomförda aktiviteter finns ett stort engagemang där vi kan se att bland
annat användningen av lärplattor i förskola/skola ökar. Det finns många medarbetare
som driver på utvecklingen och dessa personer behöver stöd, vägledning och verktyg för
att inte tappa sugen samt för att nämnden ska kunna känna trygghet i att produkter och
tjänster används på ett säkert sätt i dagens informationssamhälle.
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Utvecklingen inom området går fort, och allt eftersom antalet digitala enheter (lärplattor,
datorer) blir fler ökar också omfattningen på administrativ hantering av dessa samt
kraven på infrastruktur såsom internetuppkoppling och trådlöst internet (WiFi).
Enheterna blir även allt med komplexa och kompetenskraven stiger för en säker och
hållbar hantering. Detta är en trend som förväntas växa om inte åtgärder vidtas.

Bedömning
Givet de rådande förutsättningarna anses föreslagna projekt och aktiviteter lämpliga att
genomföra, då det är viktigt att ha en stabil grund för framtida utvecklingsarbete som
även ger verksamheterna bättre förutsättningar för att hantera de.
Följande punkter föreslås prioriteras för 2015:
 Skapa förvaltningsplan för nämndens IKT-område
 Utveckling av ProCapita Education
 Formulera gemensamt kommunicerade behov till IT-avdelningen
 Molntjänst
 Ramverk för lärplattor
 Kartläggning av befintliga system och tjänster
 Utveckla plan för att förbättra nämndens utbud av e-tjänster
 Etablera arbetssätt och kompetens för användning och utveckling av det nya
intranätet
 LIKA-utvärdering för förskolor
 Tema IKT, Politikens verksamhetsbesök 2015
Ekonomiska konsekvenser

Utvecklingen inom IKT-området innebär framförallt stora arbetsinsatser. Kostnader för
de två projekt som presenteras finansieras med totalt 550 000 kr från potten med AFAmedel. Övriga aktiviteter anses rymmas inom befintlig budgetram för 2015.
Konsekvenser för miljön

I projektet ’Ramverk för lärplattor’ kommer hanteringen av lärplattor i avvecklingsfasen
beskrivas, såsom hur de ska återvinnas eller säljas vidare för potentiell eftermarknad.
Konsekvenser för medborgarna

Utvecklingen av e-tjänster ger medborgare bättre förutsättningar att sköta sina ärenden
mot kommunen digitalt. Utöver det finns inga direkta konsekvenser.
Konsekvenser för barn

Alla projekt och aktiviteter i planen syftar till att skapa bättre förutsättningar ur ett IKTperspektiv för att öka lärandet överlag genom åtgärder som minskar administrativ tid för
personal. Specifikt skapas också bättre förutsättningar för att öka kvalitet i
användningen av IKT i undervisningen.

Ärendets beredning
IKT-planen har skrivits i samverkan med IKT-nätverket och samråd med ITavdelningen.
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