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Upphandling av ny lärplattform för Uppsalas kommunägda 
grund- och grundsärskolor 

Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden föreslås besluta 

att uppdra åt utbildningsförvaltningen att upphandla ny lärplattform för Uppsalas 
kommunägda grund- och särskolor. 

Ärendet 
Uppsalas kommunägda grund- och grundsärskolor har i dagsläget en gemensam lärplattform 
(Edwise) med stöd för elevdokumentation. 

Det nuvarande avtalet tecknades 2002, och en ny upphandling behöver därför nu genomföras 
för att uppfylla LOU. Den nuvarande lösningen uppfyller Inte heller verksamhetens behov av 
IT-stöd utifrån de lagändringar i skollagen som trädde i Haft den 19 november 2013. 

Den nya lösningen ska upphandlas som en tjänst och vara så flexibel att den möjliggör fortsatt 
utveckling av skolans IT-miljö. Upphandlingen avser funktioner utifrån skollagens krav på 
dokumentation och bedömning. 

Effektmål 
Förenkla det administrativa arbetet för läraren 
Öka elevinflytandet 
Öka delaktigheten för vårdnadshavarna 
Öka kvaliteten i underlagen för myndighetsutövning 

Kostnader 
Den externa kostnaden för införandet, expertstöd och utbildningsinsatser har beräknats till ett 
estimat på 500 - 1,2 mkr. 

Den interna kostnaden för nedlagd tid har beräknats ti l l ett estimat på 500 tkr - 1 mkr utifrån 
att en intern timme är beräknad ti l l 500 H/tim. 

Postadress: Uppsala kommun, utbildningsförvaltningen, 753 75 Uppsala 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: utbildningsforvaltningen@uppsala.se 
www.uppsala.se 
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Lärplattformen ska upphandlas som en tjänst och licenskostnaderna har beräloiats till ett grovt 
estimat 700 tkr - 1,7 mkr/år beroende på vilka funktioner som upphandlas. 

Utbildningsförvaltningen 

Birgitta Pettersson 
Utbildningsdirektör 
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Uppsalas kommunägda grundskolor -och grundsärskola kommer under våren 2015 påbörja 
upphandling av nytt IT-stöd för dokumentation och bedömning. 

Upphandlingen avser funktioner utifrån skollagens krav på dokumentation och bedömning och målet 
är att ny lösning finns på plats oktober 2015. Därefter kommer implementering att starta. 

Genom att införa ny lösning för dokumentation och bedömning förväntas grundskolan -och 
grundsärskolan få ökat stöd för sina kärnprocesser, få sammanhållande arbetsflöden som kan bidra till 
ett ökat systematiskt kvalitetsarbete. Med bra stöd för planering, genomförande, bedömning, kan 
elevinflytandet öka och arbetsbördan för pedagogerna kan minska. 

Verksamheten har via fokusgrupper, beskrivit en önskan om att få en helhetslösning. En lösning där 
arbetsprocessen hänger samman oavsett om det gäller de administrativa processerna eller de 
pedagogiska processera. 
Ambitionen är att gå mot det digitala klassrummet där det handlar att möta upp mot en föränderlig 
lärmiljö. Samtidigt finns det grundläggande faktorer som styr i vilken takt utvecklingsarbetet kommer 
att kunna ske, t i l l exempel skolornas tillgänglighet til l internet och elevernas tillgänglighet til l datorer 
och pekplattor. 

Den tjänst som nu kommer att upphandlas är en lösning som fokuserar på dokumentation och 
bedömning, en central del av skolans arbete och myndighetsutövning. Den kommer inte att innehålla 
alla de funktioner som i dag finns i det nuvarande systemet, Edwise. Det är en medveten avgränsning 
för att dels fokusera på viktiga centrala funktioner, dels för att möjliggöra en mer modulär lösning som 
mer flexibelt går att förändra och anpassa utifrån verksamheternas behov. 
Olika moduler och verktyg ska kunna interagera tillsammans som en helhet, t.ex. för epost, och 
volymlagring. 

Utbildningsförvaltningen vil l framöver driva ett utvecklingsarbete mot en mer sammanhållen IT-miljö 
för all skolverksamhet inom kommunen. 

Vid frågor kontakta gärna Johan Aspersand via epost: johan.aspersand@uppsala.se. 
Johan Aspersand, Utvecklingsledare 
Annelie Blanck, Projektledare 


