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Sammanfattning

Digitaliseringsplan 2022–2025 är en del av nämndens övergripande arbete med att alla elever når
målen med sin utbildning och uppnår självförsörjning. Syftet med digitaliseringsplanen är att
skapa en likvärdighet i arbetet med att använda digitaliseringens möjligheter för att öka elevernas
måluppfyllelse. Elever och medarbetare behöver ha tillgång till moderna och kvalitativa digitala
resurser, verktyg och system vilka stödjer och engagerar eleverna i lärandet och medarbetarna i
deras arbete. Arbetet med att utveckla verksamheterna utifrån digitaliseringens möjligheter fordrar tekniska stödstrukturer. Digitaliseringsplanen utgör således ett centralt dokument i budgetarbetet och vid resurstillsättning. Digitaliseringsplanen ger förvaltningen stöd i att möta fullmäktiges mål, om hög tillgänglighet, professionellt bemötande, rätt kompetens och möjligheten att
ligga i framkant i den digitala utvecklingen.
Förslag till beslut

1. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden antar digitaliseringsplan 2022-2025.

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse GVN 2021-01-28 digitaliseringsplan 2022-2025
Förslag digitaliseringsplan 2022-2025

Beslutsplanering

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens arbetsutskott 2022-01-19
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2022-01-28
Ärendet

Digitaliseringsplan 2022–2025 är en del av nämndens övergripande arbete med att alla elever når
målen med sin utbildning och uppnår självförsörjning. Syftet med digitaliseringsplanen är att
skapa en likvärdighet i arbetet med att använda digitaliseringens möjligheter för att öka elevernas
måluppfyllelse och bidra till utveckling av digitalt kompetenta medborgare.

SIGNERAD

Elever behöver ha tillgång till moderna och kvalitativa digitala resurser, verktyg och system vilka
stödjer och engagerar dem i lärandet, uppmuntrar till delaktighet och förbereder dem för att
aktivt medborgarskap i ett demokratiskt samhälle. Digitaliseringsplanen omfattar även mål för de
kunskaper, kompetenser och förutsättningar medarbetare och chefer behöver för att driva och
leda utveckling med stöd av digitalisering. Digitaliseringsplan 2022–2025 visar på en väg framåt,
hur prioriterade mål kan förstås i sin kontext och vad som är centralt att beakta för att säkra en
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likvärdig och hållbar utveckling gällande digitalisering. Den verksamhetsnära drivkraften skall tas
tillvara för att möjliggöra denna utveckling. Arbetet med att utveckla verksamheterna utifrån digitaliseringens möjligheter fordrar tekniska stödstrukturer. Digitaliseringsplanen utgör således ett
centralt dokument i budgetarbetet och vid resurstillsättning.
Digitaliseringsplanen ger förvaltningen stöd i att möta fullmäktiges mål om hög tillgänglighet,
professionellt bemötande, rätt kompetens och möjligheten att ligga i framkant i den digitala utvecklingen. Förvaltningen kommer att arbeta stads- och förvaltningsövergripande för att framtidssäkra den digitala infrastrukturen, skapa gemensamma lösningar för Malmö stads utmaningar
och bidra till likvärdighet för Malmö stads medborgare.
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