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1 Inledning 

1.1 Bakgrund till utredningsuppdragen 

Med anledning av den starkt försämrade ekonomin de kommande åren finns ett stort 

behov av besparingar/effektiviseringar. För att kunna fatta väl genomarbetade och kloka 

beslut har nämnden givit förvaltningen i uppdrag att utreda ett antal områden. 

 

1.2 Utredningsuppdrag 

Utreda den totala kostnaden för lärverktyg i grundskolan. Utredningen ska visa hur 

kostnaderna idag är fördelade, bl.a. vad som avser IT. 

Utredningen ska också visa vilka besparingar som kan göras om tilldelningen av dator 

eller annan enhet blir något lägre per elev inom de lägre åldrarna..  

 

1.3 Avgränsning 

Utredningen avgränsar sig till grundskolan, årskurs 1 till årskurs 9. Dock finns en faktor 

specificerad i kommunens digitala strategi där förskoleklass ingår. Detta behandlas i 

avsnitt 2.2. 

 

2 Läromedel 

2.1. Översikt 

Grundskolans totala budget för läromedel uppgår idag till 2 554 000 kr. 

Läromedelsbudgeten är vidare uppdelad på olika områden som bibliotek, arbetslag, 

ämneslag, studiebesök, kopiering och IT. År 2019 års fördelning ser ut som följande: 

IT-kostnader – 1 560 000 kr 

Arbetslag – 413 000 kr 

Ämneslag – 179 000 kr 

Kopiering – 160 000 kr 

Skolbibliotek – 128 000 kr 

Studiebesök – 70 000 kr 

Discovery – 44 000 kr (se avsnitt 2.5) 

 

2.2 IT-lärverktyg 

Budgeterade kostnader för IT-lärverktyg utgör 1 560 000 kr av de totala läromedlen. 

Fördelat mellan enheterna är 785 000 kr tilldelat Lysingskolan, 689 000 kr tilldelat 

Fridtjuv Berg och 86 000 kr tilldelat Rök. 

I den digitala strategin för Ödeshögs kommunala skola 2017-2019 specificeras hur 

tekniska läromedel ska fördelas i grundskolan. 

 En digital enhet, dator eller motsvarande, till varje elev i åk 4-9 

 En digital enhet, dator eller motsvarande, per två elever i förskoleklass-åk 3 
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Verksamheterna ser idag ut som den digitala strategin specificerar. Rök skola och 

Fridtjuv Berg har ungefär en Chromebook eller Ipad per två elever i årskurserna 1 – 3. 

I årskurserna 4 – 9 tillämpas 1-till-1 förhållande och varje elev har en egen 

Chromebook. 

I praktiken finns även ett antal extra enheter. I de årskurser med 1-till-1 förhållande 

finns de som ett lager vid behov, exempelvis då en ny elev flyttar in eller en enhet går 

sönder vilket sker frekvent. Anledningen till att extra enheter finns har varit på grund av 

långa leveranstider vid nybeställning. Vikten av att ha en dator eller läsplatta tillgänglig 

i undervisningen har då argumenterat för ett extralager.  

I dagsläget finns det en extra enhet per 15 enheter på Fridtjuv Berg och en extra enhet 

per 10 enheter på Lysingskolan. Detta motsvarar totalt 31 enheter i extralagret. I 

skrivande stund är de flesta extra enheterna aktiva ute i verksamheten på grund av 

reparationer av ordinarie enhet. 

2.3 Prissättning IT 

Dagens prissättning på de enheter som köpts in 2019 är 199 kr/månad för en 

Chromebook och 98 kr/månad för en ipad. I det priset ingår leasing samt support. 

Utöver det tillkommer hörlurar, datorväskor och ipadfodral som en engångskostnad vid 

inköp. Kostnaderna för tillbehör var under innevarande år 99 kr per datorväska, 207 kr 

per ipadfodral samt 129 kr per uppsättning hörlurar. 

För de Chromebooks som köpts in tidigare var prissättningen 191 kr/månad för 

årsmodell 2018 och 170 kr/månad för årsmodell 2017. Prishöjningar varje år är att 

räkna med men inga spekulationer på framtida priser görs i denna utredning på grund 

av osäkerhet. Exempel som ges nedan baseras på dagens prissättning och elevantal.  

2.4 Besparingar 

En neddragning sker på bästa sätt genom minskade framtida inköp. De enheter som 

idag är aktiva i verksamheterna är förenade med en utköpskostnad på resterande belopp. 

Med utgångspunkt i dagens pris för enheterna innebär varje minskad Chromebook, i 

leasing och supportkostnader, en besparing på 2 388 kr per år och varje minskad ipad 

en besparing på 1 176 kr per år. Till det sparas även de engångskostnader för tillbehör i 

motsvarande takt med antal sparade enheter. 

Om verksamheterna tar bort eller minskar sitt extralager på 31 Chromebooks kan en 

summa på upp till 74 028 kr per år sparas i leasing och support. Tillbehör har inte 

existerat för enheterna i extralagret utan ordinarie enhets används. 

2.4.1 Antal enheter per elev 

Gällande frågan om neddragningar av antal enheter per elev i de lägre årskurserna finns 

det flera möjliga scenarion. I dagsläget har årskurs 1-3 på Fridtjuv berg och Röks skola 

ungefär en enhet för varannan elev med en lika blandning av Chromebooks och ipads. 

En neddragning skulle innebära att istället ha en enhet per tre, fyra eller fler elever. 

Detta skulle med årets elevantal och enhetstyper som exempel resultera i följande 

besparingar: 

Elever ÅK 
1-3 

Elever 
per enhet 

Antal 
enheter 

Årskostnad Besparing IT Besparing tillbehör Totalt 

151 2 76 135 432 0 0 0 

  3 51 90 882 44 550 3825 48375 

  4 38 67 716 67 716 5814 73530 

  5 31 55 242 80 190 6885 87075 
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Ytterligare ett scenario är att frångå 1-till-1 förhållandet i någon eller några årskurser. 

Då frågeställningen utgår från de lägre åldrarna skulle en sådan neddragning i årskurs 

4-5 och 4-6 se ut som följande: 

Elever ÅK 
4-5 

Elever 
per enhet 

Antal 
enheter 

Årskostnad Besparing IT Besparing tillbehör Totalt 

104 1 104 248352 0 0 0 

  2 52 124176 124176 11856 136032 

 3 35 83580 164772 15732 180504 

  4 26 62088 186264 17784 204048 
 

Elever ÅK 
4-6 

Elever 
per enhet 

Antal 
enheter 

Årskostnad Besparing IT Besparing tillbehör Totalt 

160 1 160 382080 0 0 0 

  2 80 191040 191040 18240 209280 

 3 53 126564 255516 24396 279912 

  4 40 95520 286560 27360 313920 
 

2.5 Discovery 

Tidigare har grundskolan nyttjat den digitala resursbanken Discovery. Efter en tidigare 

utredning om grad av användande togs beslut att säga upp licensen och medföljande 

kostnad på 44 000 kr per år. Uppsägning ägde rum under våren 2019 och kostnaden 

kommer inte belasta grundskolan framöver. 

 

2.6 Konsekvensanalys 

Neddragningar i årskurs 4-6 får en större konsekvens än i de lägre åldrarna. När 

eleverna har varsin enhet är undervisningen byggd kring digitalt utdelande av uppgifter 

och arbete på sin individuella Chromebook. Eleverna kan även nå uppgifter och läxor 

hemifrån på sin enhet. Att dra ner på detta område skulle vara att backa på den digitala 

policy som arbetats upp under de senaste åren.  

Istället för att dra ner på enheter i årskurs 4-6 kan ett alternativ vara att se över vilka 

andra läromedel som det finns substitut till i den digitala världen. För att en 

neddragning ska gå väl i hand med det övergripande arbetet i grundskolan kan den 

sortens besparingar på längre sikt ger en mer enhetlig struktur. 

 

3 Sammanfattning 

Grundskolans budget för läromedel är uppdelad på olika områden där IT är det största. 

Dagens läge ser ut som den digitala policyn hittills har specificerat med tillägget att ett 

behovsprövat extralager finns, avsett till nya elever och skadade enheter. 

Neddragningar av enheter per elev i de lägre åldrarna leder till sparade kostnader för 

leasing, support samt tillbehör som väskor och hörlurar. 

En halvering av dagens enhetstäthet skulle innebära en besparing på 51 600 kr per år i 

årskurs 1 - 3 och 136 032 kr per år i årskurs 4 – 5, alternativt 209 280 kr per år i årskurs 

4 - 6. Ytterligare versioner av neddragningar finns i kapitel 2. 
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Borttagning av enheter i extralagret kan spara upp till 74 028 kr per år om inga extra 

enheter skulle finnas som extra. 

Resursbanken Discovery är uppsagd och kommer inte användas framöver. Detta sparar 

en läromedelskostnad på 44 000 kr per år. 

3.1 Summering 

Här följer en sammanställning av de neddragningar som är, relativt sett, de enklaste att 

genomföra. 

Halvering av extralagret sparar ca 36 000 kr per år. 

Halvering av entalet enheter per elev i årskurs 1-3 sparar ca 74 000 kr per år. 

Uppsägning av Discovery sparar 44 000 kr per år. 

Detta resulterar i en besparing på 154 000 kr per år. Fler besparingar måste ske genom 

att antingen ytterligare frångå det digitala arbete som varit vår policy, eller att styra mer 

mot den digitala policyn och se hur mycket som kan sparas på övriga läromedel. 

Exempelvis kanske det i de budgetar för ämneslag och arbetslag finns områden som kan 

kostnadseffektiviseras genom digitala substitut. 


