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Malmö stad

Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2021-03-10 kl. 13:00-14:30

Plats

Distans via Teams

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)
Roko Kursar (L) (1:e vice ordförande)
Torbjörn Tegnhammar (M) (2:e vice ordförande)
Mubarik Mohamed Abdirahman (S)
Stefana Hoti (MP)
Emma-Lina Johansson (V)
Håkan Fäldt (M)
Helena Nanne (M)
Vakans C (C)
Magnus Olsson (SD)
Anders Olin (SD)
Anders Rubin (S) ersätter Andréas Schönström (S)
Nils Anders Nilsson (S) ersätter Rose-Marie Carlsson (S)

Ej tjänstgörande ersättare

Frida Trollmyr (S)
Sanna Axelsson (S)
Sara Wettergren (L)
Måns Berger (MP)
Anders Skans (V)
John Eklöf (M)
Tony Rahm (M)
Anton Sauer (C)
Nima Gholam Ali Pour (SD)
Rickard Åhman Persson (SD)

Övriga närvarande

Carina Nilsson (S) (Ordförande) (Kommunfullmäktige)
Sedat Arif (S) (Kommunalråd)
Eva Bertz (L) (Kommunalråd)
Simon Chrisander (L) (Kommunalråd)
Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Jan-Inge Ahlfridh (VD Malmö Stadshus AB)
Micael Nord (Avdelningschef)
Ann Andersson (Budgetchef)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)
Jonas Rosenkvist (Avdelningschef)
Anders Mellberg (Kommunikatiosdirektör)
Nicklas Sjöqvist (Presschef)

Underskrifter

Sekreterare

............................................

Anna-Lena Alnerud
Ordförande

...........................................

…………………………………

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Justerande

...........................................

Torbjörn Tegnhammar

…………………………………
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Heléne Norberg (Avdelningschef)
Magdalena Bondeson (Sektionschef)
Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar

Justeringen
Protokollet omfattar

§97
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Motion av Nima Gholam Ali Pour (SD) om tillgången på IKT/IT
pedagoger i Malmö stads grundskolor

STK-2020-774
Sammanfattning

Nima Gholam Ali Pour (SD) har inkommit med en motion om tillgången på IKT/IT
pedagoger i Malmö stads grundskolor. Motionären föreslår kommunfullmäktige 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-pedagogtjänst.
Grundskolenämnden har yttrat sig och förslaget är att avslå motionen då det finns en
handlingsplan som 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.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige avslår Nima Gholam Ali Pours (SD) motion om tillgången på
IKT/IT pedagoger i Malmö stads grundskolor.
Beslutsgång
Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att föreslå
kommunfullmäktige avslå motionen.
Magnus Olsson (SD) yrkar bifall till motionen.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller
arbetsutskottets förslag.
Reservationer och särskilda yttranden
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en
skriftlig reservation, bilaga 38.
Beslutsunderlag







Förslag till beslut KSAU 210222 §87
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210222 Motion av Nima Gholam Ali Pour (SD) om
tillgången på IKT/IT pedagoger i Malmö stads grundskolor
Motion av Nima Gholam Ali Pour (SD) om tillgången på IKT/IT pedagoger i
Malmö stads grundskolor
Grundskolenämnden beslut 201118 § 175 med Reservation (SD)
Remissvar från grundskolenämnden
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Bilaga 38

Reservation
Kommunstyrelsen
Ärendenummer: STK-2020-774

Motion av Nima Gholam Ali Pour (SD) om tillgången på IKT/IT-pedagoger i Malmö stads
grundskolor
Sverigedemokraterna har lämnat in en motion där vi föreslår kommunfullmäktige 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.

Motionen handlar om att huvudmannen ska möjliggöra att varje skola ska ha minst en IKT/ITpedagog.

Kommunstyrelsens arbetsutskott menar att enligt Skollagen är det rektorn som beslutar om sin
enhets inre organisation och ansvarar för att fördela resurser inom enheten. Detta stämmer men det
är ingen rektor som inte vill ha IT-pedagoger i sin skola, då en IT-pedagog avlastar lärarna.
Anledningen till att IT-pedagoger saknas på många skolor är för att huvudmannen inte erbjuder de
personella resurserna som behövs.

I budgetskrivelse 2021 skriver grundskolenämnden följande:
”För att möta kraven kring programmering och betydande kompetensutvecklingsinsatser inom
informations- och kommunikationsteknik, IKT, i ”Nationell handlingsplan för digitalisering av
skolväsendet” behöver förvaltningen stärka den centrala IKT-pedagogiska insatsen. Under 2020 har
förvaltningen med hjälp av statliga medel satsat på att förstärka det centrala IKT-stödet med sex
tjänster som verksamhetsnära IKT-pedagoger. Stödinsatsen behöver ytterligare förstärkas eftersom
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behovet är omfattande.”

Det är tragikomiskt att grundskolenämnden har gjort en bedömning i sin budgetskrivelse att behovet
av IKT-pedagoger är ”omfattande” medan samma grundskolenämnd har beslutat om ett yttrande där
man i praktiken säger att det är rektorn som får bestämma när vi ska öka antalet IKT-pedagoger, inte
huvudmannen.

Det är även märkligt att kommunstyrelsens arbetsutskott frikopplar handlingsplanen för digital
certifiering från de personella resurser som skolor ska ha för att arbeta med digitalisering. I praktiken
innebär det att man lägger på lärarna ännu fler uppdrag och att man säger att det behövs inga IKTpedagoger för att genomföra digitalisering inom skolan.

Sverigedemokraterna yrkar avslag på förslaget till beslut och bifall till motionen.
Då vårt yrkande inte vann gehör reserverar vi oss mot beslutet.

Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman – Persson (SD)

2021-03-10
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