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

GRF-2020-17435
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.
Beslut

Grundskolenämnden beslutar
1. Grundskolenämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande.
2. Grundskolenämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att
avslå motionen.
Reservationer och särskilda yttranden
Nima Gholam Ali Pour (SD) och Ulf Blomström (SD) anmäler reservation och avser
inkomma med en skriftlig reservation.
Yrkanden
Nima Gholam Ali Pour (SD) yrkar avslag på förvaltningens förslag till beslut och att
grundskolenämnden ska föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut. Dels Nima Gholam Ali Pours (SD)
yrkande att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen och dels ordförandens yrkande
att bifalla förvaltningens förslag till beslut.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att grundskolenämnden beslutar i
enlighet med ordförandens yrkande att bifalla förvaltningens förslag till beslut.
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Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse GRNAU 201106 Remiss angående Motion av Nima Gholam Ali
Pour (SD) om tillgången på IKT_IT pedagoger i Malmö stads grundskolor
§143 GRNAU Motion av Nima Gholam Ali Pour (SD) om tillgången på IKT/IT
pedagoger i Malmö stads grundskolor
Förslag till yttrande GRNAU 201106 remiss angående Motion av Nima Gholam Ali
Pour (SD) 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
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Reservation
Grundskolenämnden
Ärendenummer: GRF-2020-17435

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 för skolor att ha minst en IKT/IT-pedagog.

I grundskolenämndens förslag till yttrande nämner man att enligt Skollagen så 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
behovet är omfattande.”
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Det är tragikomiskt att grundskoleförvaltningen har gjort en bedömning i sin budgetskrivelse att
behovet av IKT-pedagoger är ”omfattande” medan samma grundskoleförvaltning författar ett
yttrande där man i praktiken säger att det är rektorn som får bestämma när vi ska öka antalet IKTpedagoger, inte huvudmannen.

Det är även märkligt att grundskolenämnden i förslaget till yttrande frikopplar sin handlingsplan 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 IKT-pedagoger för att genomföra en digitalisering inom skolan.

Sverigedemokraterna yrkar avslag på förslaget till yttrande och bifall till motionen.

Då vårt yrkande inte vann gehör reserverar vi oss mot beslutet.

_______________________

_______________________

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Ulf Blomström (SD)

_______________________

_______________________

Nichodemus Nilsson (SD)

Reginald Scott (SD)
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