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Dnr GVN 2020/61

§ 61

Utredningsdirektiv: ”Nära IT-stöd” Fredrika
Bremergymnasiet

Sammanfattning

Fredrika Bremergymnasiet driver idag sin IT-miljö i stor
utsträckning i egen regi. IT-miljön är välfungerande men
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden betalar både för den
kommungemensamma IT-miljön och för Fredrika
Bremergymnasiets egna. Kostnaden för den kommungemensamma
IT-miljön ligger på 6 miljoner kronor.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden behöver utreda
förutsättningarna för att Fredrika Bremergymnasiets IT-miljö även
fortsatt ska vara välfungerande och säkerställa att IT-miljön har en
hållbar finansieringsmodell.
Utredningsdirektiv
Utredningsdirektivet anger de anvisningar som ska följas
såväl vad gäller innehåll och avgränsningar för att under
hösten 2020 föreslå och genomföra en utredning rörande
Fredrika Bremergymnasiets ”nära IT-stöd”.
Bakgrund
Vid GVN 54/2014 begärdes en utredning om möjligheterna att
förbättra IT-verksamheten för Fredrika Bremergymnasiet vilket
resulterade i en överenskommelse mellan dåvarande
kommundirektör och utbildningsdirektör 2015-06-16 att Fredrika
Bremergymnasiet fick köra IT-verksamhet i egen regi till och med
2017-12-31. Överenskommelsen beslutades i kommunstyrelsen
2015-08-24.
Då Fredrika Bremergymnasiet efter första januari 2018 fortfarande
hanterade sitt eget Nära it stöd beställdes en utredning med syftet
att fördjupa bilden kring Fredrika Bremergymnasiets behov och
möjligheterna att integrera skolan med övriga kommunens ”nära
IT-stöd”. Utredningen presenterades 2018-10-18 och synliggjorde
att skolans behov inte kunde tillmötesgås varför beslut togs i
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KDLG 2018-10-30 om utredningens alternativ 3 förslag då det var
den väg som då skulle ge mest fördelar för kommunen och skolan.
Alternativet som föreslog en medelväg där kommunen och Fredrika
Bremergymnasiet skulle gå i samma riktning i en allt högre grad
innebar följande:


Etablera en samarbetsmodell som skapar förutsättningar för
bättre samarbete och kunskapsspridning mellan kommunen
och Fredrika Bremer gällande IT-frågor



Säkerställa att Fredrika Bremer följer kommunens
säkerhetsmässiga krav och riktlinjer för IT



Komplettera med kommunens trådlösa nätverk för
administrativ personal i Fredrika Bremers lokaler

Åtgärder har vidtagits i enlighet med utredningens förslag men idag
råder oklarhet kring dagsaktuell status och vad ”nära IT-stöd”
innebär för Fredrika Bremer. Vad läggs i begreppet och hur ser
planen framåt ut för att nära IT-stöd ska bidra till en innovativ
skola med höga förväntningar som skapar konkurrensfördelar i
livet.
Syfte
Utredningen syftar till att tydliggöra hur arbetet ska bedrivas
för att säkerställa Fredrika Bremergymnasiets behov av ett
”nära IT-stöd” som bidrar till en innovativ skola med höga
förväntningar som skapar konkurrensfördelar i livet.
Innehåll
Utredningen ska presentera:




Utdragsbestyrkande

Vilka åtgärder som har vidtagits och vilka som kvarstår från
utredningen 2018 med syftet att klargöra huruvida Fredrika
Bremergymnasiets ”nära IT-stöd” fortsatt ska hanteras som
en avvikelse eller ej.
Vad ”nära IT-stöd” innebär för Fredrika Bremer och hur det
ser ut idag.
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Redogöra för hur utbildningsförvaltningen fortsättningsvis
kommer hantera frågan och vilka steg som planeras från
idag och framåt.
Hur de ekonomiska förutsättningarna för Fredrika
Bremergymnasiet ser ut avseende ”nära IT”.

Avgränsningar
Insatserna ska omfatta Fredrika Bremergymnasiet.
Genomförande
I arbetet med att nå djupare kunskaper om dagsaktuellt läge och
vilka åtgärder som behöver vidtas inom det identifierade
förbättringsområdet, för att nå ovan angivna mål, ska
genomförandet av utredningen innefatta:






Intervjuer med berörda personer såsom nämndens politiker,
verksamhetschef gymnasiet, Fredrika Bremers rektor och
andra nyckelpersoner dels hos Fredrika Bremer dels hos
kommunen centralt.
Beaktande av kommungemensamma styrdokument samt
den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet.
Tillvaratagande av under året genomförda analyser och
handlingsplaner.
Genomförande av workshops med syftet att skapa samsyn.

Förslag till beslut

1. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner
utredningsdirektivet.
Arbetsutskottets förslag till gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

Handlingar saknas.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut

1. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner
utredningsdirektivet.
__________
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