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Tjänsteskrivelse
Utbildningskontoret
Magnus Vahlberg

2019-11-12

Dnr BOU 2018-629

Barn- och ungdomsnämnden
Bildningsnämnden

Ny skolplattform
Förslag till beslut
1. Informationen noteras.
Ärende
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.
System inom detta projekt är: Schema/frånvaro, Elevregister, LMS
(Lärplattform), Läromedelsportal, gymnasieantagningssystem och Digitalt
examinationssystem.
En lägesrapport för projektet ges till barn- och ungdomsnämnden och
bildningsnämnden.
_________
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Lägesrapport
Styrgrupp för Skolplattformen har varit PM3-objektets styrgrupp: Tf
utbildningsdirektör Tor Andersson, Skolchef Christel Horsak, Skolchef Åsa
Ridne, Affärsområdeschef Krister Siggesjö, Objektledare IT Fredrik
Kindstrand och Objektledare Magnus Vahlberg. Respektive delupphandling
har delprojektledare och arbetsgrupper från verksamheten.
System

Status

Barn- och elevadministrativt
system

Införande
påbörjat.
Beräknas pågå
under 2020 och
2021.
Tidsplan ska
beslutas inom
kort.

Beskrivning: Upphandlat system:
IST administration. Ersätter
Extens/Dexter för förskola,
grundskola och gymnasieskola.
Procapita Vux för
vuxenutbildning.
Berörd nämnd: BIN/BOU
Digitalt examinationssystem
Beskrivning: Upphandlat system:
Inspera. Ska hantera digitala
examinationer däribland
nationella prov.
Berörd nämnd: BIN/BOU.
System för
kunskapsuppföljning och
vårdnadshavarkommunikation
förskola

Nästa beslut i
nämnd

Infört och
används för
nationella prov,
breddinförande
påbörjat

Införande
påbörjat.
Beräknas pågå
under 2020.

Beskrivning: Upphandlat system:
Infomentor. Ersätter Fronter i
förskolor.
Berörd nämnd: BOU.
System för
kunskapsuppföljning och
vårdnadshavarkommunikation
Beskrivning: Ska ersätta Fronter i
grundskola och gymnasieskola.
Berörd nämnd: BIN/BOU.

Upphandling
pågår. Avtal kan
tecknas under
början 2020.

Tilldelningsbeslut
BoU och BIN i
februari.
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Lärplattform vuxenutbildning
Beskrivning: Ska ersätta It’s
learning och Fronter för
vuxenutbildningen.
Berörd nämnd: BIN.
Upphandling schemasystem.

Upphandling
pågår. Avtal kan
tecknas under
början 2020.

Tilldelningsbeslut i
februari.

Upphandling
pågår.

Tilldelningsbeslut.

Utredning av
behov och
omvärldsbevakni
ng pågår.

Beslut upphandla.

Beskrivning: Ska ersätta Skola
24.
Berörd nämnd: BIN/BOU.
Antagningssystem
gymnasieskola
Beskrivning: Ska ersätta
Procapita antag för
gymnasieantagning
Berörd nämnd: BIN.

Process upphandlingar större verksamhetssystem
Utbildningsförvaltning
Beslut om
upphandling i
nämnd

Tilldelningsbeslut i
nämnd

• Inriktning
• Bedömnd kostnad

• Avtalskostnad
• Upphandlingsrapport

Beslut om
kravspecifikation
av ansvarig chef
• Funktionella krav
• Tekniska krav

Beslut om avtal för viktiga verksamhetssystem ska fattas i nämnd.
Nämndens första steg är att fatta beslut om att upphandling ska genomföras och
vilken inriktning denna ska ha. I detta läge kan kostnader uppskattas, men inte
exakt beräknas.
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Verksamhetens behov ska sedan undersökas och beskrivas i form av krav på
upphandlat system och leverantör. Beslut om kravspecifikation fattas av
ansvarig chef.
När upphandling är genomförd fattar nämnden beslut om tilldelning av
leverantör. Avtal tecknas av utbildningsdirektör på delegation av nämnden. I
detta läge är kostnaderna för systemet kända. Nämnden kan i detta läge avbryta
upphandlingen, exempelvis av kostnadsskäl.

Utbildningskontoret

Tor Andersson

