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Yttrande över motion av Elisabeth Undén 
(MP), Bosse Parbring (MP) och Karin Pleijel 
(MP) angående en grundskola med 
teknikinriktning 
 

Till Göteborgs kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

Den av Elisabeth Undén, Bosse Parbring och Karin Pleijel väckta motionen avslås. 

---- 

Vid behandlingen av ärendet i kommunstyrelsen förekom skiljaktiga meningar: 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkade bifall till yrkande från SD den 6 september 2021 om att 
avstyrka motionen. 

Daniel Bernmar (V) yrkade att ärendet skulle återremitteras enligt yrkande från MP och V 
den 24 september 2021. 

Karin Pleijel (MP) yrkade i första hand att ärendet skulle återremitteras enligt yrkande 
från MP och V den 24 september 2021 och i andra hand att motionen skulle tillstyrkas 
samt avslag på yrkande från SD den 6 september 2021. 

Axel Darvik (L) yrkade att ärendet skulle avgöras idag och att motionen skulle avstyrkas 
med hänvisning till grundskolenämndens yttrande. 

Jonas Attenius (S) yrkade att ärendet skulle avgöras idag och att motionen skulle 
avstyrkas med hänvisning till yttrandet från S den 28 september 2021. 

Kommunstyrelsen beslutade först att ärendet skulle avgöras vid dagens sammanträde. 

Kommunstyrelsen beslutade härefter utan omröstning att motionen skulle avstyrkas. 

Representanterna från M, L, C, KD och D antecknade som yttrande en skrivelse från  
den 15 september 2021. 

 

 

Kommunfullmäktige 
 

  
  

Handling 2021 nr 200 
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Representanterna från S antecknade som yttrande en skrivelse från  
den 28 september 2021. 

 
Göteborg den 29 september 2021 
Göteborgs kommunstyrelse 
 

 

Axel Josefson 

Mathias Sköld 
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Yttrande angående – Motion av Elisabeth 
Undén (MP), Bosse Parbring (MP) och Karin 
Pleijel (MP) angående en grundskola med 
teknikinriktning 

 
Socialdemokraterna avslår motionen med hänvisning till grundskolenämndens yttrande.  

Det råder bred politisk enighet om att det kan vara bra med profilering av skolor för att 
öka skolans attraktivitet, för att möta arbetsmarknadens behov och för att motverka 
segregation. I grundskolenämnden finns redan ett uppdrag, som alla partier i nämnden 
stod bakom, om att utreda förutsättningarna för att skapa profilskolor och profilklasser 
och vilka olika syften som skulle kunna uppnås med dem.  

 

 

 

 

 

Kommunstyrelsen  
  
  

Yttrande  
 
2021-09-28 

Socialdemokraterna 
  
Ärende nr 3.4 
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Kommunstyrelsen  
  
  

Återremissyrkande  
 
2021-09-24 
 
 

(Miljöpartiet, Vänsterpartiet) 
  
3.4 

Återremissyrkande angående – Motion av 
Elisabeth Undén (MP), BosseParbring (MP) 
och Karin Pleijel (MP) angående en 
grundskola med teknikinriktning. 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

Stadsledningskontoret får i uppdrag att skicka motionen på remiss till Business Region 
Göteborg AB och Johanneberg Science Park AB. 

 

Yrkandet 
Många av framtidens jobb finns inom teknikbranschen, inte minst i ljuset av hela 
samhällets omställning bort från fossilberoendet. I omställningen behövs nya tekniska 
lösningar inom en bred palett av områden, och därmed kreativa krafter från en bredd av 
elever. Det finns ett stort behov hos näringslivet av elever som utbildar sig inom 
teknikområdet. Att starta upp en ny eller befintlig grundskola med teknikinriktning kan 
skapa ett breddat intresse för teknik och öka jämställdheten inom området.  

Motionen har remitterats till Grundskolenämnden. Grundskoleförvaltningen skriver i sitt 
yttrande att profilskolor inte kan skapas utan intresse och vilja hos rektor. Vi menar att 
det är viktigt att säkerställa att en grundskola med teknikinriktning leds av en rektor med 
intresse för en sådan skola. Göteborg har redan inrättat en teknikförskola och det finns en 
rad olika gymnasieskolor som har teknikprofil. Det som saknas i kedjan är en 
teknikinriktning på en grundskola.   

Vi anser också att en profilskola med syfte att skapa en breddad upptagning av elever inte 
ska sättas mot förvaltningens uppdrag att utreda fler spetsutbildningar. Det är två helt 
olika saker med olika syften som är möjliga att förena i en stor stad som Göteborg, med 
en mängd skolor och elever med skilda behov.  

Grundskoleförvaltningen skriver i sitt yttrande att beslut om att profilera en skola bör 
föregås av en utredning. Förvaltningen har nu fått i uppdrag att utreda förutsättningarna 
för att skapa profilskolor och profilklasser och vilka olika syften som kan vara möjliga att 
uppfylla med dem. Denna utredning kan ligga till grund för vidare arbete.  
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För att få en helhetsbild av behovet av en profilskola med teknikinriktning är Business 
Region Göteborg och Johannebergs Science Park perspektiv viktiga. Vi rödgrönrosa 
anser därför att motionen ska remitteras även till dessa två organisationer innan vidare 
beslut kan tas.  

 

 

 

 

 

 



 
Yttrande över motion av Elisabeth Undén (Mp), Bosse Parbring (Mp) 
och Karin Pleijel (Mp) angående en grundskola med teknikinriktning 
 
Vi delar motionärernas ambition att för våra elever öka intresset för ämnet teknik och 
teknikbranschen. Vi ser dock att det inte är rätt väg att gå att ge grundskoleförvaltningen i uppdrag 
att starta en profilskola med teknikinriktning. Skälen för detta finns väl beskrivna i 
grundskolnämndens yttrande över motionen. För att ytterligare öka intresset för teknikämnet är det 
också av yttersta vikt att våra elever i grundskolan undervisas av lärare som är behöriga. Idag är den 
andelen så låg som 47%.  

Vi vill också uppmärksamma följande som anges för nämnden i budget 2021: 

Förhöjd studietakt ska kunna ges till elever som snabbare når kunskapsmålen. Det ska vara möjligt 
för högstadieelever att läsa kurser på gymnasial nivå och som gymnasieelev att läsa högskolekurser. 
Det är viktigt att stimulera intresset för matematik och naturvetenskapliga ämnen. Elever med 
särbegåvningar ska mötas och utmanas i klassrummet, stadens kommande riktlinje är ett verktyg för 
detta. 

Motionen från Mp bör därför avslås. 

 

 

 

Kommunstyrelsen  
  
  

Yttrande 
 
2021-09-15 
 
Ärende 3.5 
 

M, L, C, KD, D  
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Yrkande angående – Motion av Elisabeth Undén (MP), 
Bosse Parbring (MP) och Karin Pleijel (MP) angående en 
grundskola med teknikinriktning 
 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Motionen avslås. 
 

Yrkandet 
Sverigedemokraterna instämmer med Grundskolenämnden i att antagning till 
skola med teknikinriktning inte kan ske med färdighetsprov. Om profilskolan får 
fler antal sökande än vad det finns kapacitet för kommer det med nuvarande 
regelverk vara den relativa närheten som blir avgörande för vilka elever som får 
önskad plats. Antagning av elever begränsas och motverkar skolsegregation.  
 
Högsta förvaltningsdomstolen har fastslagit att ett sådant urval ska ske på ett objektivt, 
sakligt och icke-diskriminerande sätt och med hänsyn tagen till vad som sammantaget är 
bäst för samtliga inblandade elever. (HFD 2015:50). Bedömning är att det inte är sakligt 
och objektivt att införa en generell urvalsgrund där barn med särskilt intresse för en 
utbildning teknikinriktning skulle ges företräde vid en skolenhet. 
 

Mot denna bakgrund avstyrker vi motionen. 

Kommunstyrelsen  
  
  

Yrkande  
 
Datum 2021-09-06 
 

Sverigedemokraterna 
  
Ärende nr 3.5 
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Motion av Elisabeth Undén (MP), 
Bosse Parbring (MP) och Karin Pleijel (MP) 
angående en grundskola med teknikinriktning 
Motionen 
Elisabeth Undén (MP), Bosse Parbring (MP) och Karin Pleijel (MP) föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar att en av Göteborgs grundskolor, ny eller befintlig, får 
teknikinriktning. 

Motionärerna beskriver att många av morgondagens jobb finns inom teknikbranschen. I 
ett högteknologiskt samhälle behöver teknikkompetensen öka, inte minst för att klara den 
gröna omställningen. Göteborgs Stad är redan en viktig och växande ”techmarknad” med 
många nya företagsetableringar. Många unga göteborgare kommer att vara en del av den 
utvecklingen, men teknikintresset och engagemanget kan också öka bland fler grupper, 
inte minst bland tjejer och unga som kommer från studieovana hem. 

Ett sätt att stärka eleverna och ge dem en reell chans att ge sin in i teknikbranschen är, 
enligt motionärarena, att grundskoleförvaltningen startar upp en profilskola med 
teknikinriktning. Då kan intresserade elever få utvecklas redan under grundskoletiden och 
vara väl rustade inför gymnasieval och fortsatta studier. Skolan kan vara en ny eller en 
befintlig och den kan med fördel ligga i närheten av en knutpunkt för kollektivtrafik för 
att tillgängliggöra den för så många av stadens intresserade elever som möjligt. På så vis 
kan profilskolan också ha möjlighet till en blandad elevsammansättning och vara en del i 
att motverka skolsegregation. 

Remissinstanser 
Motionen har remitterats för yttrande till grundskolenämnden. Remissinstansens svar 
framgår i nedanstående tabell. 

Remissinstans Beslut Kommentar 

Grundskolenämnden Avstyrker 

Översänder förvaltningens 
tjänsteutlåtande som eget 
yttrande. 

Yrkande MP och V 

Omröstning 

Grundskolenämnden bedömer 
sammantaget att frågan gällande 
profilering av en grundskola i första hand 
behöver bygga på intresse och vilja från 
enskilda skolor och beslutas av rektor. 
Beslut om att en teknikinriktning bör 
föregås av en utredning och sättas i ett 
större sammanhang. Därtill bör förslaget 

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2021-06-10 
Diarienummer 0569/21 
 

Handläggare  
Nicklas Faritzson 
Telefon: 031-368 05 35 
E-post: nicklas.faritzson@stadshuset.goteborg.se  
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ställas mot uppdraget i budget om att 
starta fler spetsutbildningar.  

Antagning till skola med teknikinriktning 
kan enligt gällande regler inte ske med 
färdighetsprov. Om profilskolan får fler 
antal sökande än vad det finns kapacitet 
för kommer det med nuvarande regelverk 
vara den relativa närheten som blir 
avgörande för vilka elever som får önskad 
plats. Effekten som vill uppnås för att 
motverka skolsegregation kan därmed 
komma att begränsas. 

 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Att etablera en grundskola i Göteborgs Stad med teknikinriktning kan enligt 
grundskolenämnden leda till ökade kostnader. En teknikinriktning kommer att leda till 
utökad undervisningstid för att ge eleverna fördjupade kunskaper i ämnet vilket leder till 
högre personalkostnader. För att kunna skapa en profilering på en skola kan det även 
uppstå behov av att sätta in kompetenshöjande insatser för lärare vilket också ger ökade 
kostnader. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Om fler elever blir intresserade av att utbilda sig och arbeta inom teknikområden bidrar 
detta enligt grundskolenämnden till samhällets kompetensförsörjning. På längre sikt 
förbättras då förutsättningarna för en grön omställning då denna kräver högteknologisk 
kompetens. 

Bedömning ur social dimension 
Enligt grundskolenämnden är det angeläget att ge elever möjlighet att utifrån intresse och 
nyfikenhet utveckla sina kunskaper inom teknik. Intresset och engagemanget för teknik 
kan ökas bland fler grupper. Med ökat intresse bidrar detta till att fler elever kan få 
möjlighet att utveckla sin fulla potential och skapa sig möjligheter till vidare studier inom 
teknikområden och skapa sig bra förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden. 

 

 

Jonas Kinnander  Eva Hessman 

Direktör Ärende och utredning  Stadsdirektör 

 

Bilagor 
1. Motionen 
2. Grundskolenämndens handlingar 2021-06-15 § 157 
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Motion av Elisabeth Undén (MP), Bosse 
Parbring (MP) och Karin Pleijel (MP) angående 
en grundskola med teknikinriktning 
 

Många av morgondagens jobb finns inom teknikbranschen. I vårt redan högteknologiska 

samhälle behöver teknikkompetensen öka, inte minst för att klara den gröna 

omställningen. Göteborg är redan en viktig och växande techmarknad med många nya 

företagsetableringar, och många av våra unga Göteborgare kommer att vara en del av den 

utvecklingen. Staden kan ge ännu bättre möjligheter till våra elever att delta i och leda 

denna utveckling.  

Teknikintresset och engagemanget kan öka bland många fler grupper, inte minst bland 

tjejer och unga som kommer från studieovana hem. Idag finns många normer som gör att 

elever tvekar att söka sig till teknikgymnasium och de tekniska högskolorna. Detta leder 

både till att branschen saknar kompetens och att våra unga Göteborgare inte får chans att 

nå sin fulla potential.  

Ett sätt att stärka våra elever och ge dem en reell chans att ge sin in i teknikbranschen är 

att grundskoleförvaltningen startar upp en profilskola med teknikinriktning. Då kan 

intresserade elever få utvecklas redan under grundskoletiden och vara väl rustade inför 

gymnasieval och fortsatta studier. Nyfikenheten på ämnena kan också väckas mycket 

tidigare. En förutsättning är att skolan utmanar traditionella föreställningar om vilka som 

kan arbeta med teknik så att det blir lika självklart för tjejer som killar. Skolan kan vara 

en ny eller en befintlig och den kan med fördel ligga i närheten av en knutpunkt för 

kollektivtrafik för att tillgängliggöra den för så många av stadens intresserade elever som 

möjligt. På så vis kan profilskolan också ha möjlighet till en blandad elevsammansättning 

och vara en del i att motverka skolsegregation.  

 

Kommunfullmäktige föreslås besluta att:  

 

En av Göteborgs grundskolor, ny eller befintlig, får teknikinriktning.  

 

Elisabeth Undén (MP)  Bosse Parbring (MP)  Karin Pleijel (MP) 

Kommunfullmäktige 

 
  

  

Handling 2021 nr 48 
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Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum: 2021-06-15 

Yttrande till kommunstyrelsen över motion av 
Elisabeth Undén (MP), Bosse Parbring (MP) 
och Karin Pleijel (MP) angående en 
grundskola med teknikinriktning 

§ 157, N609-0953/21 

Ärendet 
Kommunstyrelsen har begärt grundskolenämndens yttrande över en motion av Elisabeth 

Undén (MP), Bosse Parbring (MP) och Karin Pleijel (MP). Motionärerna föreslår att en 

av Göteborgs grundskolor, ny eller befintlig, får teknikinriktning.  
 

Förvaltningen har upprättat ett förslag till yttrande i ärendet. 

Handlingar 
Tjänsteutlåtande daterat 2021-05-06. 

Skrivelse daterad 2021-06-15 från (MP) och (V) med yrkande, protokollsbilaga 7. 
 

Förvaltningen föreslår att nämnden avstyrker motionen och översänder förvaltningens 

tjänsteutlåtande som eget yttrande till kommunstyrelsen. 

Yrkanden 
Bosse Parbring (MP) och Ante Bränholm (V) yrkar bifall till motionen.  
 

Sofie Gyllenwaldt (M), Viktoria Tryggvadottir (S) och Jessica Blixt (D) yrkar bifall till 

förvaltningens förslag.  

Propositionsordning 
Ordföranden Axel Darvik (L) ställer proposition på respektive yrkande och finner att 

grundskolenämnden beslutar bifalla förvaltningens förslag. 

Beslut 
1. Grundskolenämnden avstyrker motionen  

 

2. Grundskolenämnden översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget yttrande till 

kommunstyrelsen. 
 

3. Grundskolenämnden förklarar beslutet omedelbart justerat. 

__________ 

Expedieras 
Kommunstyrelsen 

 
 

 

Grundskolenämnd 

 
  



Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum: 2021-06-15 

 

Grundskolenämnd 
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Dag för justering 

2021-06-15 

 

Vid protokollet 

 

Rätt utdraget intygar i tjänsten: 
 
 
_____________________________ 

Åke Ström 

Nämndsekreterare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekreterare 

Åke Ström 

 

 

Ordförande 

Axel Darvik (L) 

 

Justerande 

Bosse Parbring (MP) 

 



Göteborgs stad Grundskolenämnden 

Grundskolenämnden 

Yrkande Miljöpartiet och Vänsterpartiet 

2021-06-15 Ärende 19 

Yrkande angående motion om en grundskola med 

teknikinriktning

Förslag till beslut 
I grundskolenämnden 

1. Att tillstyrka motionen.

Yrkandet 

Sökande till teknikprogrammet i gymnasiet domineras fortfarande av pojkar. I alla 

studieförberedande program är det en övervikt av elever som kommer från hem med högre 

utbildning. Det finns ett stort behov hos näringslivet med elever som utbildar sig inom 

teknikområdet. Att starta upp en ny eller befintlig skola med teknikinriktning kan vara ett sätt 

att skapa ett breddat intresse för teknik och öka jämställdheten inom området.  

Grundskoleförvaltningen skriver i sitt yttrande att profilskolor inte kan skapas utan intresse 

och vilja hos rektor. Vi förutsätter att en grundskola med teknikinriktning leds av en rektor 

som har det intresset. Men för att en rektor ska vara intresserad krävs att förvaltningen skapar 

de rätta förutsättningarna och resurserna för att det ska vara möjligt. Ett beslut om att inrätta 

en grundskola med teknikinriktning skulle leda till att de förutsättningarna skapas.  

Vi anser också att en profilskola med syfte att skapa en breddad upptagning av elever inte ska 

sättas mot förvaltningens uppdrag att utreda fler spetsutbildningar. Det är två helt olika saker 

med olika syften som är möjliga att förena i en stor stad som Göteborg med en mängd skolor 

och elever med skilda behov.  

Grundskoleförvaltningen skriver i yttrandet att beslut om att profilera en skola bör föregås av 

en utredning. Vi vill därför i ett annat yrkande ge förvaltningen i uppdrag att utreda 

förutsättningarna för att skapa profilskolor och profilklasser och vilka olika syften som kan 

vara möjliga att uppfylla med dem. Om den utredningen är klar innan motionen behandlas i 

kommunfullmäktige kan den fungera som underlag för beslutet där. 
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Yttrande till kommunstyrelsen över motion av 
Elisabeth Undén (MP), Bosse Parbring (MP) 
och Karin Pleijel (MP) angående en 
grundskola med teknikinriktning 

Förslag till beslut 
1. Grundskolenämnden avstyrker motionen  

2. Grundskolenämnden översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget yttrande till 

kommunstyrelsen. 

3. Grundskolenämnden förklarar beslutet omedelbart justerat. 

Sammanfattning 
I föreliggande motion föreslås kommunfullmäktige besluta att en av Göteborgs 

grundskolor, ny eller befintlig, får teknikinriktning.  

Möjligheten för en skola att profilera sig ligger främst inom ramen för skolans val. Det är 

rektor som fattar beslut om hur timmarna för skolans val ska fördelas. Omprioriteringar 

inom skolans val innebär att detta ska gälla alla elever på en skola. Det innebär att en 

skola som väljer att ha en viss inriktning behöver kunna organisera detta på så sätt att alla 

elever ges möjlighet till sådan fördjupning. Antagning till skola med teknikinriktning kan 

inte ske med färdighetsprov. Om profilskolan får fler antal sökande än vad det finns 

kapacitet för kommer det med nuvarande regelverk vara den relativa närheten som blir 

avgörande för vilka elever som får önskad plats och effekten som vill uppnås för att 

motverka skolsegregation kan därmed komma att begränsas. 

Sammantaget bedömer grundskoleförvaltningen att beslut om att profilera en befintlig 

skola i första hand behöver bygga på vilja och intresse från enskilda skolor och beslutas 

av rektor. Beslut om att profilera en ny skola med teknik anser förvaltningen bör föregås 

av en utredning och sättas i ett större sammanhang där följande frågeställningar bör vara 

centrala: Ska grundskolor profileras och med vilket syfte? Därtill bör denna motion 

ställas mot uppdraget i budget om att starta fler spetsutbildningar. Frågan om långsiktig 

lokalplanering och samverkan mellan skola och arbetsliv är också centrala att utreda 

vidare. Som berörts så utgör också reglerna avseende antagning av elever en begränsning 

med avseende på syftet att genom profilering motverka skolsegregation.  

Mot denna bakgrund avstyrker grundskoleförvaltningen motionen 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
De ekonomiska följderna att etablera en grundskola i Göteborg med teknikinriktning kan 

väntas ge ökade kostnader. En teknikinriktning kommer leda till utökad undervisningstid 

Grundskoleförvaltningen 

 
  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2021-05-06 

Diarienummer N609-0953/21 

 

Handläggare 

Jonas Österberg, Julia Theander 

E-post: jonas.osterberg@grundskola.goteborg.se 
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för att ge eleverna fördjupade kunskaper i ämnet vilket leder till högre personalkostnader. 

För att kunna skapa en profilering på en skola kan det även komma finnas behov av att 

sätta in kompetenshöjande insatser för lärare vilket också ger ökade kostnader. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Om fler elever blir intresserade av att utbilda sig och arbeta inom teknikområden bidrar 

detta till kompetensförsörjningen. På längre sikt förbättras därmed förutsättningarna för 

en grön omställning. Den gröna omställningen kräver högteknologisk kompetens.  

Bedömning ur social dimension 
Att ge elever möjlighet att utifrån intresse och nyfikenhet utveckla sina kunskaper inom 

teknik för att vid fortsatta studier vara väl införstådda med och betydelsen av den tekniska 

utvecklingen i samhället, ses som angeläget utifrån flera aspekter. Intresset och 

engagemanget för teknik kan öka bland fler grupper. Med ökat intresse bidrar detta till att 

fler elever kan få möjlighet att utveckla sin fulla potential och skapa sig möjligheter till 

vidare studier inom teknikområden och skapa sig bra förutsättningar att etablera sig på 

arbetsmarknaden.   

Samverkan 
Information har lämnats i förvaltningens samverkansgrupp den 7 juni.   

Bilagor 
Motion av Elisabeth Undén (MP), Bosse Parbring (MP) och Karin Pleijel (MP) 
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Ärendet  
Kommunstyrelsen har översänt föreliggande motion på remiss till grundskolenämnden. 

Svar ska inlämnas till kommunstyrelsen senast den 16 juni 2021. Ärendet medger ingen 

bordläggning.  

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen har begärt grundskolenämndens yttrande över en motion från Elisabeth 

Undén (MP), Bosse Parbring (MP) och Karin Pleijel (MP) avseende att en av Göteborgs 

grundskolor får teknikinriktning.   

I motionen konstaterar motionärerna att många av framtidens jobb finns inom 

teknikbranschen och att behovet av teknikkompetens kommer att öka. Motionärerna anser 

att teknikintresset och engagemanget kan öka bland många flera grupper, inte minst bland 

tjejer och unga som kommer från studieovana hem. Vidare menar motionärerna att det 

finns många normer som gör att elever tvekar att söka sig till teknikgymnasium och att 

detta leder till att branschen saknar kompetens och att unga göteborgare inte får chans att 

nå sin fulla potential.  

Motionärerna vill se att grundskoleförvaltningen startar upp en profilskola med 

teknikinriktning. Det anses kunna få fler teknikintresserade elever att utvecklas redan 

under grundskoletiden och vara väl rustade inför gymnasieval och fortsatta studier. I 

motionen anges att en förutsättning för detta är att skolan utmanar traditionella 

föreställningar om vilka som kan arbeta med teknik så att det blir lika självklart för tjejer 

som killar.  

Motionärerna föreslår att skolan kan vara en ny eller en befintlig och den kan med fördel 

ligga i närheten av en knutpunkt för kollektivtrafik för att tillgängliggöra den för så 

många av stadens intresserade elever som möjligt. På så vis tänker sig motionärerna att 

profilskolan också ska ha möjlighet till en blandad elevsammansättning och vara en del i 

att motverka skolsegregation.  

I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta att:  

En av Göteborgs grundskolor, ny eller befintlig, får teknikinriktning. 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen gör i likhet med motionärerna en bedömning att många av framtidens jobb 

kommer att finns inom teknikbranschen och att behovet av teknikkompetens kommer att 

öka. Göteborgs kommunalförbund (GR) sammanställer statistik över antalet sökande det 

de olika gymnasieutbildningarna. Statistiken visar att söktrycket till teknikprogrammet 

ökat under de senaste åren. Mellan åren 2015 och 2020 har antalet förstahandssökande 

ökat med 50 procent. Även om antalet sökande ökat kraftigt är det relevant att framöver 

förstärka arbetet med att säkerställa att kompetensbehov kan tillgodoses både inom 

teknikbranschen och i övriga branscher där teknikutveckling går fort. Sett till de sökande 

är det fortfarande vanligast att teknikutbildningar lockar fler pojkar än flickor. Göteborgs 

kommunalförbunds statistik över ansökningar till gymnasiet visar att avgångseleverna i 

Göteborgs grundskolor söker sig till Teknikprogrammet i lika stor utsträckning oavsett 

vilken skola de går. Sett till andelen av de som söker sig till högskoleförberedande 

program verkar således inte socioekonomi spela någon roll i detta sammanhang.  
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Hur ser då förutsättningarna ut för att kunna starta en skola med teknikinriktning? 

Det vanliga är att skolor organiserar en inriktning för sin skola i form av profilklasser i de 

praktiska och estetiska ämnena. Vissa profilklasser kräver förkunskaper i profilämnet. 

Enligt skolförordningens nuvarande regleringar är det bara tillåtet med tester inom ämnen 

som bild, idrott och hälsa, musik eller slöjd. För att få använda färdighetsprov ska 

huvudmannens ansöka hos Skolinspektionen att få genomföra sådana från och med 

årskurs 4 om det finns särskilda skäl med hänsyn taget till utbildningens innehåll och 

inriktning. Inget sådant beslut krävs för färdighetsprov ifrån årskurs 7. I Göteborgs Stad 

är det Grundskolenämnden som fattar beslut om vilka skolor som får ha sådana 

profilklasser med antagning genom färdighetsprov. Enligt Grundskolenämndens 

delegationsordning så är det rektor som fattar beslut om placering i profilskola när 

färdighetsprov används som grund för urval. Nordhemsskolan är ett exempel på en sådan 

skola. Denna skola har musikklasser i varje årskurs.  

Det finns också skolor i Göteborg som valt att profilera sig med en viss pedagogik eller 

viss ämnesinriktning och där får då inte färdighetsprov tillämpas vid antagning. I 

Göteborg finns exempelvis Montessoriskolor och skolor med Matematik och NO profil. 

För att skapa en ämnesmässig profilinriktning så brukar skolor använda timmarna för 

skolans val och elevens val för att kunna utöka undervisningen inom vald inriktning. När 

det gäller elevens val har dock möjligheterna begränsats. När kursplanerna ändrades för 

ett par år sen till att skapa mer undervisningstimmar för matematik så togs en stor del av 

elevens val bort. Dessutom har Skolverkets lagt ett förslag om att timmarna för elevens 

val helt ska tas bort för att möjliggöra mer undervisningstid för de samhälls- och 

naturorienterande ämnena. Det är oklart vad detta skulle innebära för att möjligheten att 

öka antalet timmar i just teknikämnet. Grundskolenämnden beslutar utifrån den nationellt 

fastställda timplanen hur den ska fördelas per årskurs. Det gäller således även elevens val 

vilket gör att en enskild skola inte kan omfördela de totalt 118 timmarna mellan 

årskurserna. Sammantaget innebär det att möjligheterna för att använda elevens val för att 

skapa en profilering är osäker. Det framstår då som skolans val, där skolan kan omfördela 

600 timmar, är det som ger möjligheten för en skola att profilera sig. Beslut om 

omfördelning av undervisningstiden på en skola fattas av rektor. Skollagen anger att det 

är rektor som fattar beslut om skolans inre organisation.  

En annan möjlighet för en skola som har intresse att profilera sin skola med mer 

undervisningstid inom en viss inriktning skulle kunna vara att denna skola får rätt att 

bedriva undervisning med utökad timplan. Den nationellt fastställda timplanen innebär en 

lägsta nivå. Grundskolenämnden kan fatta beslut om att en skola kan bedriva 

undervisningen med utökad timplan.  

Omprioriteringar inom skolans val eller utökad timplan innebär att detta ska gälla alla 

elever på en skola. Det innebär att en skola som väljer att ha en viss inriktning behöver 

kunna organisera detta på så sätt att alla elever ges möjlighet till sådan fördjupning. I det 

sammanhanget bör också frågor ställas om vad en teknikinriktning ska innebära. Ska 

tiden prioriteras för ämnet teknik? Ska det vara mer ämnesövergripande profil där teknik 

utgör länken mellan ämnena? Ska det vara en spetsutbildning? Samverkan med 

gymnasieskolan liksom samverkan med teknikbranschen förefaller också som 

nödvändiga steg i formandet av en teknikinriktning på en skola. Det finns således ett 

flertal frågor som behöver redas ut. När väl dessa fått sina svar blir frågan om antagning 
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aktuell. Det kunde ovan konstateras att färdighetsprov inte kan tillämpas vid antagning 

till en skola med teknikinriktning.  

Enligt Grundskolenämndens delegationsordning är det handläggare på enheten för 

myndighetsutövning som fattar beslut om placering vid skolenhet såvida det inte avser en 

skola med vissa profilklasser som antas via färdighetsprov. Utgångspunkten för placering 

är vårdnadshavares önskemål enligt 9 kap. 15 §, 10 kap. 30 § och 11 kap. 29 § skollagen. 

Den önskade placeringen får dock inte medföra att en annan elevs rätt till placering vid en 

skolenhet nära hemmet åsidosätts. Detta regleras även i Grundskolenämndens beslutade 

regelverk för placering i förskoleklass och grundskola där alla elever har rätt till en 

skolenhet inom 2,4 och 6 km beroende på årskurs. I regelverket framgår även vilka 

urvalskriterier som är utslagsgivande vid placering när en skolenhet får fler antal sökande 

än vad skolenheten har kapacitet för. Det första urvalskriteriet är syskonförtur och 

därefter relativ närhet.  

Detta innebär att om profilskolan ska ge möjlighet till en blandad elevsammansättning 

och vara en del i att motverka skolsegregation behöver profilskolans kapacitet motsvara 

söktrycket till skolenheten. Då färdighetsprov inte är förenligt med skolförordningens 

nuvarande regleringar gäller grundskolenämndens regelverk för placering vid 

profilskolan. Om profilskolan får fler antal sökande än vad det finns kapacitet för 

kommer det med nuvarande regelverk vara den relativa närheten som blir avgörande för 

vilka elever som får önskad plats och effekten som vill uppnås för att motverka 

skolsegregation kan därmed komma att begränsas. 

Är det då möjligt för Grundskolenämnden att besluta om regler för skolplacering som 

skulle kunna gynna en blandad elevsammansättning på profilskolor. När antalet sökanden 

överstiger antalet platser krävs urvalskriterier för att avgöra skolplaceringen. Högsta 

förvaltningsdomstolen har fastslagit att ett sådant urval ska ske på ett objektivt, sakligt 

och icke-diskriminerande sätt och med hänsyn tagen till vad som sammantaget är bäst för 

samtliga inblandade elever. (HFD 2015:50). Grundskoleförvaltningen bedömer att det 

inte torde bedömas som sakligt och objektivt att införa en generell urvalsgrund där barn 

med särskilt intresse för en utbildning teknikinriktning skulle ges företräde vid en 

skolenhet. Ur ett barnrättsperspektiv är det är därför viktigt att grundskoleförvaltningen 

säkerställer att alla elever och vårdnadshavare ska ha likvärdiga möjligheter att söka en 

plats på en viss skolenhet och erbjudas plats utifrån en objektiv, saklig och icke-

diskriminerande prioriteringsordning.  

Sammantaget bedömer grundskoleförvaltningen att beslut om att profilera en befintlig 

skola i första hand behöver bygga på vilja och intresse från enskilda skolor och beslutas 

av rektor. Beslut om att profilera en ny skola med teknik anser förvaltningen bör föregås 

av en utredning och sättas i ett större sammanhang där följande frågeställningar bör vara 

centrala: Ska grundskolor profileras och med vilket syfte? Därtill bör denna motion 

ställas mot uppdraget i budget om att starta fler spetsutbildningar. Frågan om långsiktig 

lokalplanering och samverkan mellan skola och arbetsliv är också centrala att utreda 

vidare. Som berörts ovan så utgör också reglerna avseende antagning av elever en 

begränsning med avseende på syftet att genom profilering motverka skolsegregation.  

Mot bakgrund av ovanstående avstyrker Grundskoleförvaltningen motionen. 
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