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Begäran från Skolnämnden avseende investering i accesspunkter

INLEDNING

Skolnämnden behandlade ärendet om omfördelning av medel inom egen

investeringsram vid sammanträdet  2019-06-18.

Skolnämnden har i sin investeringsbudget anslagit medel till investeringar i

accesspunkter för datatrafik att användas på Vallaskolan F-6. Dessa medel bedöms

inte behöva användas under innevarande år.

Samtidigt är Kungsängsgymnasiet i behov av att rusta upp och byta ut sina

accesspunkter för att klara den ökande belastningen på datatrafiken.

Omfördelning av investeringsmedel inom egen ram beslutar Skolnämnden om.

Enligt det investeringsstopp som finns kommunstyrelsens beslutade kontroll- och

åtgärdsplan måste investeringar godkännas av ledningsutskottet.

Förslag till beslut

Ledningsutskottet beslutar

ag godkänna skolnämndens begäran om investeringi accesspunkter på

Kungsängsgymnasiet

Anders Wigelsbo (C)

Ordförande
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Begäran om investeringsmedel

Dnr 2019/134

INLEDNING
Kommunfullmäktige har beslutat om ramar för investeringsmedel. Skolnämnden

fattar sedan beslut om investeringar för Barn och Utbildning som  uppgår  till 200 tkr

eller mer (enligt delegationsordningen).

Ärendet
Kungsängsgymnasiet är i behov av att rusta upp och byta sina accesspunkter för att

klara den ökade belastningen på datatrafiken.

Beredning

Missiv per den 11 juni 2019.

Mikaela  ]aredal, verksamhetscontroller, föredrar ärendet.

Yrkanden

Hanna Westman  (SBA) yrkar  att skolnämnden beslutar
a_tt hos kommunstyrelsens ledningsutskott begära att 300 tkr omfördelas från det

som har anslagits till accesspunkter på Valla-skolan F-6 till på Kungsängsgymnasiet.

Gustaf Eriksson (C] tilläggsyrkar att skolnämnden beslutar

&  kommunstyrelsens ledningsutskott ger starthesked omgående.

Louise Eriksson  [SD) yrkar bifall till Gustaf Erikssons (C) yrkande.

BESLUT

Skolnämnden beslutar

ag hos kommunstyrelsens ledningsutskott begära att 300 tkr omfördelas från det

som har anslagits till accesspunkter på Vallaskolan F-6 till på Kungsängsgymnasiet.

a_tt kommunstyrelsens ledningsutskott ger startbesked omgående.

Delges-.

Kommunstyrelsens ledningsutskott

.7 Utdragsbestyrkande.  /
yL
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MISSIV

Omfördelning av investeringsmedel; Accesspunkter på

Kungsångsgymnasiet för att klara den ökade belastningen på

datatrafiken

INLEDNING

Kommunfullmäktige har beslutat om ramar för investeringsmedel. Skolnämnden

fattar sedan beslut om investeringar för Barn och Utbildning som uppgår till 200 tkr

eller mer (enligt delegationsordningen).

Ärendet

Kungsängsgymnasiet är i behov av att rusta upp och byta sina accesspunkter för att

klara den ökade belastningen på datatrafiken.

Konsekvenser för landsbygden

Beslutet bedöms inte ha några särskilda konsekvenser för landsbygden.

Ekonomiska konsekvenser

Beslutet innebär inga ökade avskrivningskostnader, då investeringsmedlen

omfördelas.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Skolnämnden föreslås besluta

a_tt hos kommunstyrelsens ledningsutskott begära att 300 tkr omfördelas från det

som har anslagits till accesspunkter på Vallaskolan F-6 till på Kungsängsgymnasiet.


