
södertälje 
kommun 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2016-11-22 

Utbildningskontoret 

Regler för ut köp av elevdatorer 

Dnr: UN 16/111 

Sammanfattning av ärendet 

Utbildningsnämnden 
Kommundelsnämnderna 

re - --• ··---•1 ANKOM 
SÖDERTÄUt: KOMMUt·.J 1 

! 

l 2016 ··l! ·· z 3 i 

l . 1-L(. ~ 
Om.Y.~t-:":\ .. \-.Y-:-:~ · ~ - : 

.~-·--•••- •r• • · ·•-•t.,- · •-• ·~ · ·~-~ 

l (2) 

Många skolor i Södertälje kommun ger elever tillgång till en bärbar dator eller läsplatta under 
sin skoltid, så kallad l : l dator eller läsplatta. När eleverna slutar finns önskemål om att kunna 
köpa ut sin dator. Elever som under skoltid får tillgång till l: l elevdator eller läsplatta ges 
möjlighet att köpa ut denna efter avslutad skolgång eller vid flytt/byte av skola. Kostnad för 
elever som köper ut sin dator ska vara marknadsmässig och kostnadsneutral för kommunen. · 
Priserna för att köpa ut sin dator bör sättas samtidigt som eleverna får sin dator, vilket betyder 
att priserna kommer att vara kända för eleverna. I bifogat PM finns rutiner och riktlinjer för 
beslut om att elever ska få köpa sin dator. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2016-11-22 Regler förutköp av elevdatorer 

PM Utköp av elevdatorer 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Kostnad för elever som köper ut sin dator ska vara marknadsmässig och kostnadsneutral för 
kommunen. 

Kontorets förslag till nämnderna: 
Nämn,~er/Ja beslutar att godkänna regler för utköp av elevdatorer. 
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Peter Fredriksson 

Utbildningsdirektör 
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Besöksadress : Campusgatan 26 1 Växel : 08 -523 010 00 
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Handläggare: Magnus Bergkvist 
IKT -strateg 
Staben 
Telefon (direkt): 08-523 O 
E-post: rnagnus. bergkvist@sodertalj e .se 

Beslutet skickas till 

Verksamhetschef grundskola och gymnasieskola 

IKT-strateg UK 

Redovisningsenheten kommunstyrelsekontoret 

Akten 
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Bakgrund 
Många skolor i södertälje kommun ger elever tillgång till en bärbar dator eller 
läsplatta under sin skoltid så kallad 1:1 dator eller läsplatta. När elever slutar sin 
skoltid finns önskemål om att kunna köpa ut sin dator. 

Här sammanställs rutiner och riktlinjer för beslut om vad som ska gälla för elever i 
Södertälje kommuns skolor som har tillgång till en 1:1 dator/läsplatta. 

Utgångspunkten är att skolan vill erbjuda elever att köpa ut dessa datorer, samt att 
det pris som sätts ska vara kostnadsneutralt för kommunen. Det pris som sätts 
kommer att bero på hur datorn köpts in, se avsnittet "Hur sätts priser" nedan. 

Samtliga datorer/läsplattor som önskas köpas ut måste återställas, då skolan har 
särskilda programvaror och licenser som måste tas bort i samband med utköp. 
Skolorna organiserar själva utköpshanteringen och säkerställer att datorn återställts. 

Regler för utköp av dator 

södertälje 
kommun 

Elever som under skoltid får tillgång till1:1 elevdator eller läsplatta ges möjlighet att 
köpa ut denna efter avslutad skolgång eller vid flytt/byte av skola. För elever som inte 
fyllt 18 år ska vårdnadshavare vara den som tar ställning till att köpa ut 
elevdator/läsplatta . 

Hur sätts priser? 
Kostnad för elever som köper ut sin dator ska vara marknadsmässig och 
kostnadsneutral för kommunen. Det pris som sätts till eleven kommer att vara 
beroende av vilken finansieringsmodell respektive skola har valt. l de fall skolan har 
valt att köpa datorn ska marknadsmässigt pris till elev uppskattas. För skolor som valt 
leasing ska restvärde enligt avtal gälla som grund för det pris som sätts till elev. Se 
avsnitt prismodelL 

Priser för att köpa ut dator bör sättas samtidigt som elever får sin dator, vilket betyder 
att priserna kommer att vara kända för eleverna, men kan vara olika mellan skolorna. 
Vid uppskattning av marknadsmässigt pris är bedömningen att produkter från Apple 
generellt har ett högre restvärde i jämförelse med PC-produkter. l samband med 
läsårsstart justeras priserna utifrån aktuella inköpspriser. Utbildningsdirektören 
fastställer prissättningen inför varje läsår. Rektor/enhetschef beslutar om försäljning 
av elevdator/läsplatta. 

Betalning 
Betalning skall administreras av skolan och ske mot faktura enligt kommunens regler 
för faktura hantering. 
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Prismodell 
För leasade datorer/läsplattor gäller att eleven efter tre år (i samband med 
leasingperiodens slut) betalar den avtalade kostnaden för lösen av restvärdet. Vid 
utköp innan tre år gått betalar eleven dels resterande månadskostnader, dels 
restvärde enligt avtalet. Priser för detta är samma som kommunen betalar, men med 
tillkommande moms. 

Förutköp av dator/läsplatta som kommunen leasar gäller följande: 
Tidperiod 

2 (2) 

Innan tre läsår gått Antal återstående månader* månadskostnad +restvärde 

Efter tre läsår Restvärde 
Moms tillkommer på alla priser. 

För datorer/läsplattor som kommunen har köpt gäller att eleven betalar ett 
uppskattat marknadsvärde. Efter tre år är det uppskattade marknadsvärdet 10% 
respektive 25% av kommunens inköpspris, med tillkommande moms. 

Förutköp av dator/läsplatta som kommunen äger innan tre år har gått gäller följande: 
Tidperiod PC dator och läsplatta Mae dator 
Innan ett läsår gått Inköpspris Inköpspris 
Mer än ett men mindre än två läsår 70% av inköpspris 75% av inköpspris 

Mer än två men mindre än tre läsår 40% av inköpspris 50% av inköpspris 

Efter tre läsår 10% av inköpspris 25% av inköpspris 
Moms tillkommer på alla priser. 

Reglerna beslutade av Utbildningsnämnden 2016-12-08 
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