Beslutsunderlag investeringsbegäran 2021-2024
Verksamhet
BUK Digitalisering
Fastighetsbeteckning

Investeringen avser:
Nybyggnad
Ombyggnad
Tillbyggnad
Övrigt

X

Projektets benämning
Reinvest. Dig Komp. Proj 074
Ev. bokfört värde på anläggning

Tänk på
Gäller det en fastighets- eller IT investering
ansvarar kontorschefen för att den gröna
delen blir ifylld för att sedan skicka vidare
denna till IT eller Hyltebostäder.

1. Bakgrund till investeringen, behovsanalys
2016-2019 genomfördes ett ”Digital kompetens-projekt”. För att bibehålla tekniken behövs således en plan
för reinvestering av motsvarande belopp.
Därav är beloppen differentierade olika år – för att följa den ursprungliga budgeten

2. Förslag på investering och varför
Skolans nationella digitaliseringsstrategi är väldigt tydlig på att teknisk utrustning ska
Huvudman tillhandahålla. Man är tydlig med att eleverna från förskolan upp genom åren
lever och verkar i en digital värld som skolan ska rusta dem för. Elever kan inte stå utan
devicer, de behöver klassrum utrustade med bild och ljud osv.
Följer vi den struktur som skedde i projektet så behövs en reinvesteringstakt enligt nedan:
2021: 2,5 mkr
2022: 3 mkr
2023: 2 mkr
2024: 2,5 mkr

3. Hur påverkar investeringen kommunens resultatstyrning?
Ingen påverkan.
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4. Bedömning och angelägenhet och konsekvenser vid avslag
Vi följer inte den tagna Nationella digitaliseringsstrategin för skolan, vi rustar inte eleverna för att möta den
digitaliserade arbetsmarknaden. Vi ger inte vår personal möjlighet att arbeta digitaliserat, i klassrummen med
eleverna. En förlorad timma i skolan kan aldrig tas igen – vi måste ha fungerande teknik!

5. Ekonomi
Eventuella utrangerings- och
nedskrivningsbehov
Avskrivningstid
Påverkan på taxor
Påverkan på hyror
Påverkan på kapitalkostnader
Påverkan på övriga
driftskostnader som inredning,
löner, el, vatten, utrustning.
Både minskade och ökade
kostnader
Påverkan på andra
verksamheter på grund av
investeringen tex, kost, städ, IT,
Gata och park, Va

X

6. Projektplan och tidplan
Ett löpande arbete med re-investering av köpta devicer och utrustning.
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