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Upphandling schema/frånvarosystem
Förslag till bildningsnämndens beslut
1. Bildningsnämnden ger uppdrag åt biträdande utbildningsdirektör att
påbörja arbetet med upphandling av ett nytt schema/frånvarosystem för de
kommunala gymnasieskolorna och vuxenutbildningen.
Förslag till barn- och ungdomsnämndens beslut
1. Barn- och ungdomsnämnden ger uppdrag åt biträdande utbildningsdirektör
att påbörja arbetet med att upphandla nytt schema/frånvarosystem för de
kommunala grundskolorna.
Ärende
Kommunens avtal för schemasystem och frånvarosystem går ut årsskiftet
2020/2021. En upphandling behöver genomföras under 2020 för att kunna
införa nytt system 2021.
Genom det upphandlade elevregistret finns en option på frånvarosystem för
alla skolformer och som en del av införandet av detta system kommer beslut
fattas om optionen ska aktiveras. Om detta inte görs måste upphandlingen även
innefatta frånvarosystem.
__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse Nytt schemasystem.docx
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Bakgrund
Linköpings kommun har ett behov av att ersätta kommunens
verksamhetssystem (IT) inom förskola, grundskola, gymnasieskola och
vuxenutbildning då systemen inte längre har önskad funktionalitet och där
dessutom de i många fall avvecklas av leverantörerna. Genom projekt
Skolplattform sker dessa upphandlingar.
Kommunens avtal för Schemasystem och frånvarosystem för
gymnasieskolorna går ut årsskiftet 2020/2021. En upphandling behöver
genomföras under 2020 för att kunna införa nytt system 2021.
Genom det upphandlade elevregistret finns en option på frånvarosystem för
alla skolformer och som en del av införandet av detta system kommer beslut
fattas om optionen ska aktiveras. Om detta inte görs måste upphandlingen även
gälla frånvarosystem.
Ekonomiska konsekvenser
Bedömd årlig kostnad för schema/frånvaro för samtliga skolor är 2 000 000 kr
vilket för en femårsperiod skulle ge en totalkostnad på 10 000 000 kr.
Kostnad för upphandling och införande bedöms vara 500 000 kr.
Kommunala mål
Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
Samråd
[Klicka och skriv]
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information enligt 19 § har genomförts den 12 mars 2019
Utbildningskontoret
Anne Hallberg
Utbildningsdirektör

Christel Horsak
Skolchef
Åsa Ridne
Skolchef

Beslutet skickas till:
-

