Beslutsunderlag investeringsbegäran 2018‐2020
Verksamhet

Projektets benämning

Barn‐ och ungdomskontoret
Fastighetsbeteckning

Utökad digitalisering
Eventuellt bokfört värde på anläggning

Gäller det en fastighets‐ eller IT investering ansvarar kontorschefen för att den gröna delen
blir ifylld för att sedan skicka vidare denna till Hans eller Claes.

Investeringen avser:
Nybyggnad
Ombyggnad
Tillbyggnad
Övrigt X
Bakgrund till investering, behovsanalys:
Kommentar: Beskrivning varför behov har uppstått, gärna bilder på nuläget. Kommentera även gärna även i form av volym, timmar, individer.
När projektet Digital kompetens löper ut 2018 har skolorna och förskolorna investerat i många digitala verktyg. Dessa kommer naturligtvis att fortsätta att användas och för det behövs
reinvesteringar. Barn‐ och ungdomskontoret vill dessutom utöka den digitala parken med förslagsvis c:a 350‐400 iPads för att kunna gå mot en‐till‐en (en digital enhet per elev) inom
större delen av grund‐ och gymnasieskolan.

Förslag på investering och varför:
Kommentar: Vilka alternativ har utretts? Beskriv valt förslag och varför man ska välja den föreslagna lösningen. Komplettera gärna med utförlig bilaga med tex bilder osv.
Barn‐ och ungdomskontoret jobbar idag efter att förskolan på sikt ska kunna ha en täthet på en‐till‐fem, årskurs 1‐3 en täthet på en‐till‐tre medan resterande del av grundskolan och
gymnasieskolan ska ha en täthet på en‐till‐en. Detta är en täthet som ändå ligger under förslaget i regeringens nya IT‐strategi.
För att kunna utöka digitalisering önskar vi en investering på 2 miljoner.

Hur påverkar investeringen resultatstyrningen?:
Kommentar: Ge exempel på vilka sätt investeringen påverkar nyckeltal och/eller mål.
Elevernas och pedagogernas vilja och lust att lära kommer att öka.
Elevernas måluppfyllelse och resultat kommer att förbättras.
Skolorna/pedagogerna kommer att utveckla arbetsformer och metoder med IT som ett stödjande pedagogiskt lärverktyg.
Eleverna kommer, när de lämnar skolan i Hylte kommun, ha en digital kompetens som motsvarar de krav som det omgivande samhället och nästa utbildningsnivå ställer.
För detta krävs goda färdigheter inom informationsdigitalisering samt att vara väl förtrogen med den samhälleliga digitaliseringen.
Bedömning av angelägenhet och Konsekvens vid avslag:
Kommentar: Beskriv hur angelägen investeringen är, gör en riskbedömning. Beskriv även konsekvens vid avslag.
Investeringen är mycket angelägen. Hylte kommuns skolor ligger flera år efter omliggande kommuner när det gäller digitaliseringen av skolan. Falkenberg gjorde den resan som Hylte
kommun gör nu för 8‐10 år sedan. Vid ett avslag kommer Hylte kommuns elever att ha svårt att hävda sig i en nationell konkurrens. Hylte kommuns elever ska möta elever från bl.a. Halmstad

på gymnasiet och elever från Göteborg på universitet och måste då även ha fått samma förutsättningar som dessa eleverna fått.

Ekonomi:
Kommentar: Beskriv punkterna nedan för investeringen
a. Eventuella utrangerings‐ och nedskrivningsbehov
b. Avskrivningstider
c.
Påverkan på taxor
d. Påverkan på hyror
e. Påverkan på kapitalkostnader
f.
Påverkan på övriga driftskostnader som inredning, löner, el, vatten, utrustning. Både minskade och ökade kostnader
g. Påverkan på andra verksamheter på grund av investeringen tex, kost, städ, IT, Gata och park, Va

Projektorganisation och tidplan:
Kommentar: Vilka är projektmedlemmar och tidplan (upphandling, start och färdigställt)

