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Sammanfattning

Grundskolenämnden har ombetts yttra sig avseende en motion om att uppdra åt
grundskolenämnden att verka för att öka antalet IKT/IT-pedagoger på Malmö stads
grundskolor, med målet att varje skola ska ha en IKT/IT-pedagogstjänst.
I Skollag (2010:800) regleras vad rektor som huvudman ansvarar för inom sin verksamhet. I 2.
kap. 10 § anges ”Rektorn beslutar om sin enhets inre organisation och ansvarar för att fördela resurser inom
enheten…”.
Grundskoleförvaltningen anser att Digitalisering är en viktig tillgång i skolans utveckling. För att
stödja skolornas digitaliseringsarbete har förvaltningen tagit fram en handlingsplan – ”Varje
elevs bästa skola – Digital certifiering”. Handlingsplanen utgår från ”Nationell
digitaliseringsstrategi för skolväsendet” och ”Läroplan för grundskolan – Lgr11).
Handlingsplanen syftar till att stödja den enskilda skolans digitalisering oberoende av skolans
inre organisation, då det enligt skollagen är rektor som beslutar om sin enhets inre organisation.
Förslag till beslut

Grundskolenämnden föreslås besluta
1. Grundskolenämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande.
2. Grundskolenämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå
motionen.
Beslutsunderlag
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Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Ärendet

Grundskolenämnden har ombetts yttra sig avseende en motion om att uppdra åt
grundskolenämnden att verka för att öka antalet IKT/IT-pedagoger på Malmö stads
grundskolor, med målet att varje skola ska ha en IKT/IT-pedagogstjänst.
I Skollag (2010:800) regleras vad rektor som huvudman ansvarar för inom sin verksamhet. I 2.
kap. 10 § anges ”Rektorn beslutar om sin enhets inre organisation och ansvarar för att fördela resurser inom
enheten…”.
Grundskoleförvaltningen anser att Digitalisering är en viktig tillgång i skolans utveckling. För att
stödja skolornas digitaliseringsarbete har förvaltningen tagit fram en handlingsplan – ”Varje elevs
bästa skola – Digital certifiering”. Handlingsplanen utgår från ”Nationell digitaliseringsstrategi
för skolväsendet” och ”Läroplan för grundskolan – Lgr11). Handlingsplanen syftar till att stödja
den enskilda skolans digitalisering oberoende av skolans inre organisation.
Grundskoleförvaltningen föreslår att grundskolenämnden utifrån vad som ovan beskrivits
föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
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