
 
 

Göteborg den 13 oktober 2016 

 

Motion till kommunfullmäktige av Helene Odenjung (L) och Mariah Ben Salem Dynehäll (L) 

 

Avveckla Hjärntorget  
 

FÖRSLAG TILL BESLUT 
 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

 

 

Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att förbereda en upphandling en ny plattform för 

stadens pedagogiska IT-stöd och därefter avveckla Hjärntorget  

 

Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra en översyn av skolväsendets 

administrativa system 

 

ÄRENDET 

 

Hjärntorget är Göteborgs Stads pedagogiska IT-stöd för förskola, skola, gymnasium och 

vuxenutbildning. Via Hjärntorget ges möjligheter till att kommunicera och få information för 

elever, studerande, vårdnadshavare, skolledare, förskolepedagoger och lärare. I systemet finns 

också stöd för schema, närvaro, IUP och lektionsplanering. 

 

Sedan Hjärntorget infördes 2010 har systemet dragits med problem. Kritik som har riktats 

från personal och föräldrar har många gånger handlat om att systemet inte är användarvänligt, 

svårnavigerat, inte tillräckligt snabbt och för svårt att få tillgång till. Detta har lett till att både 

personal och föräldrar väljer bort systemet om man inte behöver och andra alternativ används. 

Redan när systemet infördes byggde plattformen på äldre tekniska lösningar.  

 

Göteborgs stads Stadsrevision har i omgångar riktat omfattande kritik mot brister i systemet 

och hur informationen har hanterats. Senast 2014 gjorde revisionen bedömningen att ”varken 

kommunstyrelsen eller stadsdelsnämnderna har gjort tillräckligt för att tillse att information i 

Hjärntorget hanteras på sätt som är förenliga med offentlighets- och sekretesslagen samt 

personuppgiftslagen”. Vidare skrev Stadsrevisionen i sin rapport att ”utöver detta kan vi 

konstatera att de tidigare lämnade rekommendationerna inte fullt ut tagits om hand varken av 

kommunstyrelsen eller stadsdelsnämnderna.” 

 

Hjärntorget är i dag beroende av flera andra system som Procapita, Novaschem och Skola24 

för att fungera. Därutöver behöver aktivitet skapas i systemet av användarna för att skapa en 

högre nytta. 

 



Liberalerna menar att utbildningsväsendets verksamhetssystem behöver förnyas. Dagens 

system är omoderna och de administrativa systemen behöver anpassas till moderna analys- 

och rapporteringsverktyg. Det gäller särskilt Hjärntorget.  

 

Det är hög tid att påbörja upphandlingen av ett nytt pedagogiskt IT-stöd för förskola, 

grundskola, gymnasium och vuxenutbildning som innehåller både administrativa och 

pedagogiska funktioner.  

 

I upphandlingen är det också viktigt att säkerställa att den nya plattformen förenklar och 

förtydligar dokumentationen samtidigt som administrationen för personal minskar.  

 

 

 

Helene Odenjung (L)   Mariah Ben Salem Dynehäll (L) 
 
 


