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Strategi för skolans digitalisering i Österåkers kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Anta Strategi för skolans digitalisering i Österåkers kommun i enlighet med Skolförvaltningens
tjänsteutlåtande daterat 2018-01-10.

Protokollsanteckning
Ann-Christine Furustrand (S) lämnar en protokollsanteckning
Upprinnelsen till denna strategi är den motion som Skolpartiet skrev och som beviljades i KF
under hösten 2017. Motionen remitterades till Skolnämnden som fick uppdraget att ta fram en
vägledande strategi för digitalisering i skolan.
Vi anser att det förslag som presenterades på Skolnämndens sammanträde i januari är allt för
allmänt hållet och består mest av vackra ord, ett i vårt förmenande tandlöst dokument. Vi är
väl medvetna om de utmaningar som den beställar-utförarorganisation för med sig, men
Skolnämnden ansvarar för den verksamhet som regleras i Skollagen, och även för att de n
nationella digitala strategin efterlevs. Skolnämnden ansvarar dock inte för själva driften av
verksamheterna.
För att se att verksamheterna uppnår de av Skolnämnden och KF uppsatta målen får
Skolnämnden kontinuerligt återkoppling bl a via genomförda enkäter,
Detta innebär att Skolnämnden ytterst ansvarar för bland annat förskoleklass, grundskola,
fritidshem och gymnasieskola.
I Regeringsbeslutet, 2017-10-19, Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet kan man
bland annat läsa "Digital kompetens är i grunden en demokratifråga. I skolan lär vi oss förstå
världen för att kunna förändra den. Alla barn o ch elever behöver få förståelse för hur
digitaliseringen påverkar världen och våra liv, hur programmering styr såväl det
informationsflöde vi nås av som de verktyg vi använder, liksom att få kunskap om hur
tekniken fungerar för att själva kunna tillämpa den." Ovanstående citat gör sig tydligt påmint i
Lgr 11, där nödvändigheten av digitala verktyg och lärarnas kunskap kring IKT, finns med i
stort sätt alla ämnen.
I regeringsbeslutet kan man vidare läsa om delmål, bl a
Barn och elever ska i alla delar av skolväsend et ges förutsättningar att utveckla adekvat digital
kompetens
Förskolechefer, rektorer och huvudmän ska ha f örmåga att strategiskt leda digi talt
utvecklingsarbete i verksamheterna
Personal som arbetar med barn och elever ska ha k ompetens att välja och använda
ändamålsenliga digitala verktyg i utbildningen
Barn, elever och personal som arbetar med barn och elever ska ha tillgång till digitala verktyg
utifrån sina behov och förutsättningar
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Det ska finnas ändamålsenlig infrastruktur samt teknisk och pedagogisk support i
verksamheten
Digitaliseringen ska användas för att underlätta personalens arbetssituation i fråga om
undervisning och administration
Mot bakgrund av ovanstående anser vi att en vägledande digital strategi för skolväsendet i
Österåkers kommun måste betydligt tydligare innehålla följande delar;
Nulägesanalys
- Bland annat en inventering av tillgång till digitala verktyg och lärplattformar
- Pedagogers kunskapsnivå och utbildningsbehov
- Infrastrukturella hinder
Vart ska vi?
-1 länets bästa skolkommun ska, t ex ;
- All pedagogisk personal ha mycket goda kunskaper om digitala verktyg
- Alla elever ska ha likvärdiga möjligheter att arbeta med digitala verktyg
Hur gör vi?
- Utifrån ovanstående inventering bör en plan läggas upp innefattande; utbildningsbehov,
behov av digitala verktyg, lärplattformar, behov av IT-personal på skolorna och sist men inte
minst vilka ekonomiska resurser krävs.
Utvärdering och uppföljning
- För att följa upp att vi lever upp till målen ska en kontinuerlig uppföljning göras
Ann-Christine Furustrand (S)
Michael Solander (MP) biträder Ann-Christine Furustrands (S) pr otokollsanteckning.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige gav 2017-10-23, § 7:20, Skolnämnden i uppdrag att ta fram en strategi
för skolans digitalisering i Österåkers kommun med redovisning årsskiftet 2017/2018.
Strategin innehåller långsiktiga övergripande mål som ska konkretiseras i lokala
handlingsplaner för digitalisering på varje enhet. Genom att koppla enhetens lokala plan mot
Österåkers strategi och den nationella strategin skapas ett gemensamt förhållningssätt och en
tydlig samsyn kring digitalisering och lärande.

Beslutsunderlag
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2018-12-13, § 1:7.
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2018-02-19.
- Protokollsutdrag från Skolnämnden sammanträde 2018-01-30, § 1:5.
- Skolförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2018-01-10.

Förslag till beslut
Michaela Fletcher (M) y rkar bifall till arbetsutskottets besluts förslaginnebärande att anta
Strategi för skolans digitalisering i Österåkers kommun i enlighet med Skolförvaltningens
tjänsteutlåtande daterat 2018-01-10.

Forts.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

0 Österåker
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2019-01-07

Forts. KS § 1:23

Ann-Christine Furustrand (S) yrkar på återremiss av ärendet.

Propositionsordning
Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras i dag eller vid kommande sammanträde i
Kommunstyrelsen och finner att ärendet ska avgöras idag.

Omröstning
Omröstning begärs och ska verkställas. Den som vill att ärendet ska avgöras idag röstar ja, den
det ej vill röstar nej.
Omröstningen utfaller enligt bilagd omröstnings lista med 9 ja-röster, 4 nej-röster och 1 avstår.

Propositionsordning
Ordföranden frågar nu om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande
och finner att så är fallet.

Expedieras
- Förskole- och grundskolenämnd
- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd
- Kommunkansliet
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