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IT -utrustning för ökad digital delaktighet 

INLEDNING 

Dnr 2014/654 

De iPads som Sala stadsbibliotek använde till att minska de digitala klyftorna mellan 
människor i vårat samhälle blev stulna vid ett inbrott på kultur- och fritidskontoret 
Detta äskande skulle bidra till att detta arbete kan fortsätta. 

Beredning 

Bilaga KFU 2014/17, äskande från Boel Simonsson, bibliotekschef 

Ärendet föredras av Roger Nilsson, kontorschef. 

Yrkanden 

Amanda Lindblad (S) yrkar 
att kultur- och fritidsutskottet beslutar 
att hos kommunstyrelsen äska om 40 tkr för inköp av 8 nya läsplattor, som ersätter 
de som blev stulna, i syfte att kunna fortsätta det pedagogiska arbete att överbygga 
den digitala klyftan. 

BESLUT 

Kultur- och fritidsutskottet beslutar 

att hos kommunstyrelsen äska om 40 tkr för inköp av 8 nya läsplattor, som ersätter 
de som blev stulna, i syfte att kunna fortsätta det pedagogiska arbetet att överbygga 
den digitala klyftan. 

Utdrag 
Kommunstyrelsen 
Kultur- och fritidskontoret, bibliotekschefen 
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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Boel Simonsson 

Till kultur och fritidsutskotten angående i t utrustning 

Ett av folkbibliotekens uppdrag är att arbeta för att minska digitoala ~ 
människor i vårt samhälle. Det görs på olika sätt. I vårt dagliga a :t-bE>~ 1' ~~ 
personer vid datorerna och svarar på frågor då behov uppstår. Vi b~~ ~ _ _ 0 l- n ______ , 
strukturerade och organiserade handledningstillfällen för att stC.ctja ct::t~~!.qJp,e....,iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
använda och tillgodogöra sig kunskap kring datorer, Internet ocl-:t lä-s; h~~ e .r ~ "-------
uppfattar att det finns ett stort behov av detta i vårt samhälle. h 1' ~"f: "Son"""~---··'"'"'''"""'" ____ ,,, ...... 

~Or. V:.-----
Under 2013 sökte Sala stadsbibliotek pengar från Salasparbanks fon: 
fick 90 000 vilket möjliggjorde för oss att bland annat köpa 8 iPads. S: q ·~~ . _ 
kunna genomföra fler insatser för att öka den digitala delaktigheten <::>Y~""~ 11Jonce.------
digitala klyftan i Sala kommun. ~l'l :t'Q :--oar .,. 1:•~~~~~~: 

lll:sk:.q c 

Natten mellan den 29/30 mars hade vi i inbrott på Kultur- och fritids~ 
Någon eller några bröt upp altandörren och stal bland annat de if>ads ~Dt0r 
undervisningssyfte. Brottet är polisanmält. '-'l l) .q.,.... et. 

""'i 
Vi hade då under den nationella veckan" Get online week" genomfört l 
handledningstillfällen med just läsplattor. Därefter har planeringen oe~ek~ d 
pedagogiska arbete med just läsplattor avstannat då vi inte har något '-'"<'l.rt e 
arbeta med. Biblioteket har nu inte några iPads eller andra läsplattor atn,"'t~.t'i 
allmänhet. tt \>is.,~~- <ltt 

or 

Ärende: 

Vi äskar 40 000:- för inköp av 8 nya läsplattor i syfte att kunna fortsätt 
pedagogiska arbete att överbrygga den digitala klyftan. a "å.rt 

Boel Simonsson 

Bibliotekschef Sala kommun 
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