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Kallelse

Sammanträdesdatum

2021-04-13

Plats
Tid

Stadshuset, plan 2 Bohusrummet
Tisdagen den 13 april kl 10:00 – 17:00

Ledamöter

Anna Vedin (M)
Gun-Marie Daun (KD)
Monica Haraldsson (M)
William Hult (S)
Lottie Lord (MP)
Erik Andreasson (V)
Anna Vedin (M)
Ordförande

Ordförande
Vice ordförande

Oskar Engdahl
Sekreterare

ADRESS

UTSKOTTET FÖR BILDNING OCH LÄRANDE

TELEFON
FAX
E-POST
HEMSIDA

Stadshuset · 442 81 Kungälv
0303-23 80 00 vx
0303-132 17
kommun@kungalv.se
www.kungalv.se
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Kallelse

Sammanträdesdatum

2021-04-13

Dagordning
Tema
09:00 – 09:45
Föredragande Amela Filipovic och Sofia Schubert
Tema - vuxenutbildning
Förslag till beslut
1

Upprop

2

Val av justerare

Utses

3

Tillkommande och utgående ärenden

Fastställs

Information från sektor Samhälle och
utveckling
4

Information från sektorchef - sektor Samhälle
och utveckling

Antecknas
Utskick

Status på uppdrag 23
Ärende 5 föredras klockan 10:05 – 10:25
Föredragande Katarina Vallström
5

KS2021/0519-1

Våga lita på och utveckla föreningslivet. Fler
avtal där föreningar och kommunen delar på
fritidskostnaderna/anläggningarna. Ge
föreningarna inflytande vid upphandling av
anläggningar för fritid.

Antecknas

Ärenden som stannar i utskottet
Ärende 6 föredras klockan 10:25 – 10:45
Föredragande Johan Sjöholm och Lena Arnfelt
6

KS2021/0090-7

Sociala föreningsbidrag 2021: Kvinnojouren
Vändpunkten

UTSKOTTET FÖR BILDNING OCH
LÄRANDE

Beslut
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Kallelse

Sammanträdesdatum

2021-04-13

Paus 5 min
Ärenden för dialog
Ärende 7 - 8 föredras klockan 10:50 – 11:35
Föredragande: Matilda Skön
7

Dialog Kulturplan

Antecknas

8

Dialog inför kommande beslut om
kulturstipendier och kulturprispris

Antecknas

Information från sektorerna
Ärende 9 föredras klockan 11:35 – 12:00
Föredragande Dennis Reinhold och Monica Carhult
9

Information från sektorchef - sektor Bildning
och lärande
•

Retroaktiv utbetalning

•

Covid-19 rutiner, smittspårning

•

Betyg åk 4

Antecknas

Lunch 12:00 – 13:00
Ärende 10 föredras klockan 13:00 – 13:20
Föredragande Anni Niklasson och Anna Bengtsson
10

Redovisning av elevfrånvaro

Antecknas

Ärende 11 föredras klockan: 13:20 – 13:50
Föredragande Kerstin Engelin, Helena Odinge och
Jonatan Bengtsson
11

Ekonomi
•

Februariprognos

•

Volymer

-

Strukturresurs

UTSKOTTET FÖR BILDNING OCH
LÄRANDE

Antecknas
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Kallelse

Sammanträdesdatum

2021-04-13

Ärende 12 föredras klockan 13:50 – 14:00
Föredragande Maria Erlandsson, Susanna Corn &
Helene Nauber
12

Personalrapportering

Antecknas

Lägesbild i sektorn
Ärende 13 föredras klockan 14:00 – 14:10
Föredragande Dennis Reinhold
13

Återkoppling på redan infört uppdrag

Antecknas

Förväntansdokumentet
Ärende 14 föredras klockan 14:10 – 14:15 min
Statistik
14

Antal besök på bibliotek (Kvartal 1)

Antecknas

Ärende 15 föredras klockan 14:15 – 14:45
föredragande Johan Von Brömsen, Monica Carhult och
Lars-Gunnar Hermansson
15

Informaiton – Sparråsskolan och Nordtag

Antecknas

Paus 15 min
Ärende 16 föredras klockan 15:00 – 15:30
Föredragande Amela Filipovic
16

Programutbud gymnasiet
Ärende 17 föredras klockan 15:30 - 16:15
Föredragande Amela Filipovic, Matilda Skön, Monica
Carhult Karlsson, Lars-Gunnar Hermansson och
Catharina Bengtsson

17

Kompensatoriska åtgärder per verksamhet
Paus 5 min

UTSKOTTET FÖR BILDNING OCH
LÄRANDE

Antecknas
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Kallelse

Sammanträdesdatum

2021-04-13

Ärenden som stannar i utskottet
Ärende 18 – 21 föredras klockan 16:20 – 16:30
Föredragande Elin Scholz
18

KS2021/0279-2

Svar på remiss till Skolinspektionen
•

19

KS2021/0325-2

20

KS2021/0348-2

KS2021/0374-2

Beslut

Thorengruppen AB – Thoren Business
School Göteborg

Svar på remiss till Skolinspektionen
•

Beslut

Framtidsgymnasiet i Göteborg AB

Svar på remiss till Skolinspektionen
•

21

Amerikanska Gymnasiet i Sverige AB

Svar på remiss till Skolinspektionen
•

Beslut

Beslut

Thorengruppen AB – Yrkesgymnasiet i
Ale

Ärende 22 föredras klockan 16:30 – 16:35
Föredragande Andreas Persson
22

KS2021/0553-1

Revidering av start- och slut läsårstider
2021/2022.

Beslut

Ärenden för dialog
Ärende 23 föredras klockan 16:35 – 16:50
Föredragande Bella Gillenäng
23

UF priset

Antecknas

Rapporter
24

•

GR’s idrottsråd

•

Kommunala idrottsrådet

Övriga Frågor

UTSKOTTET FÖR BILDNING OCH
LÄRANDE

Antecknas
Minnesanteckningar
skickas ut när de finns
tillhanda

38/21 Våga lita på och utveckla föreningslivet. Fler avtal där föreningar och kommunen delar på fritidskostnaderna/anläggningarna. Ge föreningarna inflytande vid upphandling av anläggningar för fritid.

Tjänsteskrivelse

Handläggarens namn
Katarina Vallström
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2021-04-06

Våga lita på och utveckla föreningslivet. Fler avtal där föreningar och
kommunen delar på fritidskostnaderna/anläggningarna. Ge föreningarna
inflytande vid upphandling av anläggningar för fritid. (Dnr KS2021/0519-1)
Sammanfattning
I kommunstyrelsens budgetdirektiv inför 2020 gavs förvaltningen 60 riktade uppdrag inklusive
uppdrag 23: Våga lita på och utveckla föreningslivet. Fler avtal där föreningar och kommunen
delar på fritidskostnaderna/anläggningarna. Ge föreningarna inflytande vid upphandling av
anläggningar för fritid.
Förslag till beslut
1. Informationen antecknas till protokollet.

Juridisk bedömning
Ej relevant i aktuellt ärende.
Bakgrund
I kommunstyrelsens budgetdirektiv inför 2020 gavs förvaltningen 60 riktade uppdrag inklusive
uppdrag 23:
Våga lita på och utveckla föreningslivet. Fler avtal där föreningar och kommunen delar på
fritidskostnaderna/anläggningarna. Ge föreningarna inflytande vid upphandling av anläggningar för fritid.
Kommunstyrelsen har en vilja att fler föreningar ska få möjlighet att ansvara för driften av sina
egna anläggningar och att man på så sätt delar på mer av kostnaderna mellan kommunen och
föreningslivet.
Förvaltningen har tittat på hur exempelvis Göteborgs stad och Ale kommun har gjort. I
Göteborg har man endast några få föreningsdrivna kommunägda anläggningar. Inga nya avtal
görs utan de så som finns är gamla avtal som förlängs och därför fortfarande är aktiva.
I Ale kommun har kommunen däremot föreningsdrift på kommunens samtliga anläggningar.
Dock ligger fortfarande ansvaret för säkerhet och teknisk drift för exempelvis Ale Arena kvar
på kommunen. Detsamma gäller driften av Skepplanda simhall.

ADRESS

VERKSAMHETSOMRÅDE LOKALER OCH
ANLÄGGNINGAR

TELEFON
FAX
E-POST
HEMSIDA

Stadshuset · 442 81 Kungälv
0303-23 80 00
0303-190 35
kommun@kungalv.se
www.kungalv.se
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Verksamhetens bedömning
I dagsläget finns redan ett antal avtal med föreningar, exempel på detta är badplatserna vid
Romesjön, Vadholmen och Aröd.
Kommunen har även städavtal med Kungälvs Handbollsklubb, Hermansby IF, Ytterby IS och
IK Kongahälla.
IBK Kungälv har tillsynsavtal i två av våra idrottshallar, Munkegärdehallen och
Kastellegårdshallen och Kungälvs handbollsklubb har detsamma i Kungälvs Idrottshall, IK
Kongahälla på Kongevi och Ytterby IS på Yttern.
Förvaltningen har tagit tillbaka drift av fotbollsanläggningen Lunnevi, då avtalet löpte ut och
enligt lagen om offentlig upphandling behövdes en ny upphandling göras. Första året inkom
Kode IF med ett anbud, som visade sig vara högre än vad ekonomin tillät. Andra året driften
av anläggningen var ute på upphandling inkom inga bud.
Gällande föreningsdrift av mer komplicerade avläggningar, Skarpe Nord och Oasen is- och
simhall, kräver anläggningarna utbildad personal på grund av myndighetskrav, gällande
lagstiftning och säkerhet. Föreningsdrift är därför inte möjlig på dessa anläggningar.
Dessutom bör anläggningar med stora belysningsbehov, tillfartsvägar och anläggningar med
stora renoveringsbehov inte läggas på föreningsdrift. Kostnaderna för reparationer av dessa
kan bli för stora för föreningarna.
Föreningsdrift sker på kommunens utebad, efter upphandling. Där har Kungälvs
handbollsklubb ett avtal som sträcker sig över sommaren 2021. Dock har kommunens
personal daglig tillsyn av bassängen, kemikalier, vattenprover och den tekniska biten av
anläggningen.
Befintlig personal har arbete att utföra året runt, efter att is-säsongen är avslutad på Skarpe
Nord då även drift av fotbollsplanerna ligger kvar i nuvarande form hos förvaltningen.
Bemanningens robusthet och kontinuitet är avgörande för grunduppdraget, att
säsongsrekrytera personal inte är ett alternativ, oavsett säsong
Översyn sker regelbundet av bemanningen för att klara grunduppdraget för medborgare och
föreningarnas behov.
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Ärendet handlar om kommunfullmäktiges strategiska mål nummer tre: Att ge en aktiv fritid för
alla åldrar.
Att en god och jämlik hälsa, social trygghet och integration ställer krav på att det finns goda
möjligheter till fritidsaktiviteter i kommunen. Ett fungerande föreningsliv är en del i
demokratiarbetet, kommunens attraktivitet och möjlighet för att fler medborgare ska kunna
delta och känna gemenskap genom fritidsaktiviteter.
Genom att på anläggningarna där möjligheter finns, exempelvis så som skötselavtal badplatser,
tillsynsavtal på vissa idrottshallar och städavtal ha avtal med föreningar tillgodoses det
strategiska målet. På anläggningar där det finns myndighetskrav och större anläggningar som
kräver mer skötsel säkrar förvaltningen drift genom egen personal.
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Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Ärendet har koppling till mål 17, Genomförande och globalt partnerskap, delmål 17.17
Uppmuntra och främja effektiva offentliga och offentlig-privata partnerskap samt partnerskap
inom det civila samhället vilka bygger på erfarenheterna från andra partnerskap och deras
finansieringsstrategier.
Målet kan tolkas i en lokal kontext där kommunen ska uppmuntra partnerskap med
civilsamhället. Bedömningen är att kommunen gör detta i den mån verksamheten och
civilsamhället gynnas. Vissa anläggningar behöver kommunen ta fullt ansvar för med tanke på
säkerhet och lagkrav.
Bedömning utifrån politiska styrdokument
I antaget program, Idrottspolitiskt program, KS2018/1043, nämns följande kring
anläggningar, drift och skötsel.
Kungälvs kommun har många idrottsföreningar, närmare 90 stycken med relativt goda
förutsättningar för att bedriva sin idrott. Nationellt ligger Kungälv högt upp i statistiken när
det gäller antalet barn- och ungdomsaktiviteter som föreningarna genomför i relation till
antalet barn och unga i kommunen. Kommunen är stolt över bredden och att ha så många
idrotter representerade hos sig samtidigt som många utövare och lag håller hög nationell eller
internationell nivå. Idrottens roll i Kungälv skall ses som en resurs och en investering med
återbäring.
h) Idrott - anläggning, drift och skötsel
Vi vill…
- Att det skapas bra förutsättningar för nyttjande, drift och skötsel av alla idrottsanläggningar i
Kungälvs kommun.
- Att det skapas bra förutsättningar för tillgängliga idrottsanläggningar. Att idrottsrörelsen
skall vara remissinstans i arbete med planering av nya bostadsområden.
- De kommunala målen om hållbarhet ska följas vid nybyggnation, ombyggnation och
tillbyggnad av anläggningar.
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Det är viktigt för medborgarna att Kungälv har attraktiva idrottsanläggningar med hög
tillgänglighet som både följer utveckling och som håller för ställda myndighetskrav.

Ekonomisk bedömning
På kort sikt är föreslagen lösning i vissa fall något dyrare då kommunen tar hela ansvaret och
kostnaderna för anläggningarna men i ett längre perspektiv så är det lönsamt då kommunen
inte får lika mycket oväntade kostnader när driftsavtal löper ut och då det ofta konstateras att
kommunen får återställa anläggningarna till rätt standard igen då visst underhåll inte utförts i
rätt omfattning. Det får heller inte glömmas bort att säkerhetsfrågorna är obligatoriska och det
aldrig kan avtalas bort ansvar till någon annan part.
Förslaget att behålla det mesta av anläggningsdriften är redan finansierad. Det är lättare att ha
en långsiktig ekonomisk kontroll när kommunen har anläggningarnas drift i kommunal regi
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eftersom kommunen lättare kan följa upp behov av kommande investeringar och
reinvesteringar samt att säkerställa att rätt kvalité på underhåll utförs.
Beslutet innebär inga tillkommande kostnader.
Förslag till beslut
1. Informationen antecknas till protokollet.

Mikael Ahlgren
Verksamhetschef lokaler och anläggningar
Expedieras till:

För kännedom till:

Katarina Vallström, Jan Eklund

Anders Holm
Sektorchef samhälle och utveckling
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Tjänsteskrivelse

Handläggarens namn
Johan Sjöholm
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2021-04-06

Sociala föreningsbidrag 2021: Kvinnojouren Vändpunkten (Dnr
KS2021/0090-7)
Sammanfattning
Ekonomiskt stöd kan beviljas till förening som i sin verksamhet vänder sig till någon av
socialtjänstens målgrupper och som har aktiviteter som stärker och/eller är ett komplement till
socialtjänstens verksamheter. Insatserna kan vara förebyggande, stödjande eller stimulerande
för målgruppen. Föreningen ska samverka med socialtjänsten och ha lokal verksamhet i
Kungälv eller på annat sätt anknyta till kommunen. Föreningsbidraget fördelas från Trygghet
och stöds budget, där totalt ca 1 miljon kronor är avsatta för ändamålet.
Kvinnojouren Vändpunkten Kungälv/Ale har inkommit med ansökan om ekonomiskt stöd
för år 2021. Totalt ansöker föreningen om 605 500 kr, vilket motsvarar föreningens årliga
kostnader för skyddat boende (lokaler, personal, försäkringar, annonsering och
redovisningstjänster).
Kommunens uppdrag till exempelvis en ideell förening avseende drift av skyddat boende mot
ersättning bör som huvudregel innebära tilldelning av ett upphandlingspliktigt kontrakt enligt
lagen om offentlig upphandling .
Förslag till beslut:
1. Föreningen Kvinnojouren Vändpunkten beviljas inte ekonomiskt stöd från
sociala föreningsbidraget 2021.
2. Uppdrag ges till förvaltningen att tillsammans med Ale kommun fortsätta
sondering med Kvinnojouren Vändpunkten kring att initiera olika förebyggande
och kompletterande insatser.
Juridisk bedömning
Det sociala föreningsbidraget är ett kommunalt bidrag och bedöms utgöra en angelägenhet
enligt kommunallagen.
Kommunala bidrag till det ideella föreningslivet regleras ytterst sällan i speciallagstiftning. Av
betydelse för de ideella föreningarna är således i princip bara de allmänna reglerna i
kommunallagen.
Kommunallagens allmänna regler bör således beaktas och bland dessa särskilt:
 Allmänintresset
ADRESS

SEKTORSTÖD TRYGGHET OCH STÖD

TELEFON
FAX
E-POST
HEMSIDA

Stadshuset · 442 81 Kungälv
0303-23 80 00
0303-190 35
kommun@kungalv.se
www.kungalv.se
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 Lokaliseringsprincipen
 Kommunala proportionalitetsprincipen
 Förbudet mot understöd åt näringsidkare
Det sociala föreningsbidraget bedöms med sin nuvarande konstruktion förenligt med
kommunallagens skrivningar.
Kommunens uppdrag till exempelvis en ideell förening avseende drift av skyddat boende mot
ersättning bör som huvudregel innebära tilldelning av ett upphandlingspliktigt kontrakt enligt
lagen om offentlig upphandling (LOU).
Bakgrund
Kvinnojouren Vändpunkten har inkommit ansökan kring stöd för att erbjuda ett skyddat och
aktivt boende för hjälpsökande kvinnor och barn. Totalt ansöker föreningen om 605 500 kr,
vilket motsvarar föreningens årliga kostnader för skyddat boende (lokaler, personal,
försäkringar, annonsering och redovisningstjänster).
Verksamhetens bedömning
Svenska kommuners finansiering av lokala kvinnojourer består till viss del av
uppdragsersättning för tjänsten skyddat boende. Uppdragsersättning brukar i regel utgå i form
av så kallade dygnsavgifter.
Kommunerna lämnar även bidrag till kvinnojourer via föreningsbidrag. Föreningsbidraget
syftar inte till att tillgodose kommunens behov av att tillhandahålla en viss tjänst som
socialnämnden har ett rättsligt ansvar för. En dylik tjänst ska upphandlas enligt LOU.
Verksamhetens bedömning är att inkommen att ansökan från Kvinnojouren Vändpunkten
innefattar den del av föreningens verksamhet, som berör insatser på uppdrag av
socialnämnden.
Enligt Upphandlingsmyndigheten kan en ideell kvinnojour få föreningsbidrag för den del av
verksamheten som kompletterar kommunens insatser.
Verksamhetens förslag är att tillsammans med Ale kommun fortsätta sondering med
Kvinnojouren Vändpunkten kring att initiera olika förebyggande och kompletterande insatser.
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Bedömning av ansökan från Kvinnojouren Vändpunkten har skett utifrån följande av
kommunfullmäktiges strategiska mål:
 En trygg omsorg med valmöjligheter genom hela livet.
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Bedömning av inkommen ansökan från Kvinnojouren Vändpunkten har skett från Mål 5:
Jämställdhet och delmål:
 5.2 Avskaffa alla former av våld mot alla kvinnor och flickor i det offentliga och privata
rummet, inklusive människohandel, sexuellt utnyttjande och andra typer av exploatering
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Bedömning utifrån politiska styrdokument
Bidraget finns beskrivet i styrdokumentet ”Riktlinjer för föreningsstöd” KS2020/0674. Stöd
till socialt stödjande föreningar (kapitel 11) infattar föreningar som:
 Verkar för att stödja särskilt utsatta grupper i samhället.
 Föreningar som arbetar särskilt med integration.
Utifrån riktlinjen är kravet att:
 Föreningen ska verka i den enskildes intresse
 Erbjuda stöd till personlig utveckling, glädje, hälsa samt motverka främlingsfientlighet och
diskriminering
Ansökan har beaktats utifrån målen i Program Social hållbarhet (Dnr KS2019/0202) samt
aktiviteter kring våld i nära relationer utifrån plan Trygg i Kungälv (Dnr KS 200/1620).
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Utifrån det kommunövergripande nätverket i Kungälvs kommun har medborgares behov och
utvecklingsområden kring våld i nära relationer kartlagts.
Kvinnojouren Vändpunkten har ända sedan sin uppkomst varit självständiga och drivits i stort
av ideella krafter. Enligt verksamhetsberättelse för 2020 erbjuder föreningen skyddat boende,
personligt stöd till den våldsutsatta samt utåtriktat arbete via information och studiecirklar.
Kvinnojouren Vändpunkten medverkar i det kommunövergripande nätverket kring våld i nära
relationer i Kungälvs kommun.
Bedömningen är att Kvinnojouren Vändpunkten fyller en viktig funktion utifrån ett
medborgar- och brukarperspektiv.
Ekonomisk bedömning
Kvinnojouren Vändpunkten Kungälv/Ale har inkommit med ansökan om ekonomiskt stöd
för år 2021. Totalt ansöker föreningen om 605 500 kr, vilket motsvarar föreningens årliga
kostnader för skyddat boende (lokaler, personal, försäkringar, annonsering och
redovisningstjänster).
Ansökt bidrag avser skyddat boendet som är upphandlingspliktigt enligt LOU. Ekonomisk
bedömning är att inga medel beviljas utifrån inkommen ansökan.
Däremot kan det bli aktuellt med att avsatta medel, om Kvinnojourens Vändpunktens
inkommer med en ansökan som förtydliga förebyggande och kompletterande insatser.
Förslag till beslut
1. Föreningen Kvinnojouren Vändpunkten beviljas inte ekonomiskt stöd från
sociala föreningsbidraget 2021.
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2. Uppdrag ges till förvaltningen att tillsammans med Ale kommun fortsätta
sondering med Kvinnojouren Vändpunkten kring att initiera olika förebyggande
och kompletterande insatser.

Lena Arnfelt
Sektorchef Trygghet och Stöd
Expedieras till:

För kännedom till:

Haleh Lindqvist
Kommundirektör
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Tjänsteskrivelse

Handläggarens namn
Elin Scholz

1(4)

2021-04-06

Svar på remiss till Skolinspektionen (Dnr KS2021/0279–2)
Sammanfattning
Skolinspektionen har gett Kungälvs kommun möjlighet att yttra sig över en ansökan från
Amerikanska Gymnasiet i Sverige AB angående en utökning av en befintlig fristående
gymnasieskola, Amerikanska Gymnasiet Göteborg i Göteborgs kommun från och med läsåret
2022/2023. Utökningen kommer varken bredda eller komplettera utbildningsutbudet i
regionen. Förvaltningen bedömer att utökningen främst får negativa konsekvenser för
kommunens skolorganisation eftersom det försvårar möjligheten att bedriva en
kostnadseffektiv och kvalitativ undervisning. Förvaltningen föreslår att tjänsteskrivelsen antas
som kommunens yttrande.
Juridisk bedömning
Av kommunstyrelsens delegationsordning (F3) framgår att utskottet för Bildning och lärande
har delegation för beslut som rör yttranden till Skolinspektionen så länge yttrandena inte gäller
enskild elev. Kommunens yttrande är ett viktigt underlag för att Skolinspektionen ska kunna
bedöma om en etablering av sökt utbildning skulle medföra påtagliga negativa följder för den
del av skolväsendet som anordnas av den kommunala verksamheten.
Av 2 kap. 5 § skollagen (2010:800) framgår att enskilda kan ansöka om godkännande för att
starta fristående verksamhet. Godkännande ska lämnas om den enskilde:
1. genom erfarenhet eller på annat sätt har förvärvat insikt i de föreskrifter som gäller för
verksamheten,
2. har ekonomiska förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för verksamheten, och
3. i övrigt har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen.
Utöver dessa krav ska utbildningen inte innebära påtagliga negativa följder på lång sikt för
eleverna eller offentlig skolverksamhet. Påtagligt negativa följder för eleverna avses i förarbete
bland annat att kommunen skulle tvingas lägga ner en skola och att detta skulle innebära att
eleverna får avsevärt längre till närmsta skola. Etableringen kan även i vissa fall leda till ökade
kostnader för kommunen till följd av att kommunens egen skolverksamhet bedrivs mindre
kostnadseffektivt, vilket minskar resurserna för övriga elever.
Bakgrund
Amerikanska Gymnasiet i Sverige AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som
huvudman för en utökning av en fristående skola, Amerikanska Gymnasiet Göteborg i
Göteborgs kommun från och med läsåret 2022/2023. Skolinspektionen (SI 2021:583) har
berett Kungälvs kommun tillfälle att senast den 7 maj yttra sig över ansökan. Kommunens
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yttrande ska i första hand innehålla en beskrivning av friskoletableringens ekonomiska,
organisatoriska och pedagogiska konsekvenser för kommunens skolväsende. Beskrivningen
ska avse vilka konsekvenser som etableringen kan medföra på sikt, fem till sex år från och med
starten.
Kungälv har en kommunal gymnasieskola. Kungälv är också en av 13 kommuner som ingår i
Göteborgsregionen, GR, med dess samarbete inom skol- och utbildningsområdet och
samverkansavtal finns.
Program, inriktning och platser Amerikanska Gymnasiet Göteborg planerar att erbjuda 2024
Program
Naturvetenskap

Inriktning
Naturvetenskap

Antal platser vid fullt
utbyggd verksamhet 2024
45

Program, inriktning och platser Kungälvs kommun erbjuder och planerar läsåren 2020/2021 samt
2021/2022
Planerade
Befintliga platser
platser
2020/2021
2021/2022
Program
Inriktning
Åk 1
Åk 2 Åk 3
Åk 1
Naturvetenskap
55/64
33
Naturvetenskap
0
23
45
Naturvetenskap och
samhälle
0
19
19
I tabellen ovan likställs de befintliga platserna med elevantalet för läsåret 2020/2021. Antal
erbjudna platser var dock 64. I årskurs 1 erbjuds inte inriktningar. För läsåret 2021/2022
redovisas enbart årskurs 1. Inriktningar erbjuds därefter och kan variera utifrån val som görs.
Amerikanska Gymnasiet i Sverige AB planerar att utöka med totalt 45 platser på
naturvetenskapsprogrammet med inriktning naturvetenskap vid fullt utbyggd verksamhet
2024. Kungälvs kommun erbjuder också naturvetenskapsprogrammet med inriktningen
naturvetenskap, såväl som inriktningen naturvetenskap och samhälle. En musikprofil finns
också. Programmet och inriktningen erbjuds dessutom inom ramen för Göteborgsregionens
samverkansavtal.
Kungälvs kommuns gymnasieorganisation för läsåret 2022/2023 är ännu inte fastställd.
Befolkningsprognos över antal 16-åringar i kommunen år 2021–2026
2021
2022
2023
2024
555
616
600
630

2025
664

2026
662

Utifrån befolkningsprognosen förväntas antalet 16-åringar, alltså elevkullarna för
gymnasieskolan i kommunen att öka under de kommande åren.
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Verksamhetens bedömning
Verksamheten bedömer att en utökning kopplat till naturvetenskapsprogrammet och dess
inriktning naturvetenskap på fristående gymnasieskola innebär att befintlig kommunal
skolverksamhet kommer att få det svårare att bedriva en kostnadseffektiv och kvalitativ
undervisning. Nyetableringen eller utökningen av utbildningsplatser innebär att konkurrensen
om eleverna ökar och det blir svårare att fylla platserna på kommunens gymnasieskola. En
utökning av antalet utbildningsplatser kommer inte heller att bredda eller komplettera
Göteborgsregionens utbildningsutbud. Behovet av fler utbildningsplatser till följd av ökat antal
16-åringar i kommunen bedöms också kunna tillgodoses inom befintlig verksamhet.
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Tjänsteskrivelsen innefattar en konsekvensbeskrivning och påverkan på sikt för kommunens
skolväsende utifrån utökning av befintlig fristående gymnasieskola, varpå bedömning sker
utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål och specifikt att ge goda förutsättningar för
livslångt lärande. En platsutökning på naturvetenskapsprogrammet och inriktningen
naturvetenskap skulle kunna minska söktrycket på kommunens gymnasieskola, bidra till sämre
ekonomi och försvåra möjligheten att tillhandahålla en god elevhälsa, välutbildade lärare och
läromedel. Förutsättningarna för ett livslångt lärande skulle på detta vis kunna påverkas.
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Agenda 2030 med globala mål för hållbar utveckling har koppling till gymnasieverksamheten
som bedrivs utifrån målet god utbildning för alla, att säkerställa en inkluderande och jämlik
utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla. Förvaltningen bedömer att
möjligheten till att bedriva utbildning av god kvalitet skulle kunna påverkas via utökning av
program som även erbjuds inom kommunens skolväsende.
Bedömning utifrån politiska styrdokument
Inte aktuellt.
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Berörd målgrupp utifrån gymnasieetablering och utökning av utbildningsplatser är elever.
Den 1 januari 2020 blev FN:s konvention om barnets rättigheter svensk lag, lag (2018:1197)
om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter. Det framgår bland annat att
barnets bästa ska beaktas vid alla åtgärder som rör barn.
Ett stort utbud av skolor, såväl kommunala som fristående, ger goda valmöjligheter för elever.
Utökningen av antalet platser på naturvetenskapsprogrammet kommer däremot inte bredda
eller komplettera Göteborgsregionens utbildningsutbud. Den ökade konkurrensen om
platserna innebär att utbildningen med program- och inriktningsutbud på kommunens
gymnasieskola på sikt kan påverkas negativt och minskas. Möjligheten för elever att välja en
skola i närområdet skulle kunna försämras.
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Ekonomisk bedömning
Bedömning görs att utökningen kopplat till gymnasieutbud skulle kunna leda till ökade
kostnader för kommunen till följd av att kommunens skolverksamhet bedrivs mindre
kostnadseffektivt, vilket också minskar resurserna för övriga elever.
Förslag till beslut
Tjänsteskrivelsen överlämnas som kommunens yttrande och svar på remiss från
Skolinspektionen (diarienummer SI 2021:583).

Dennis Reinhold
Sektorchef
Expedieras till: tillstand@skolinspektionen.se
(Remissvar inklusive inskannad kopia på justerat protokoll)

Amela Filipovic
Verksamhetschef
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Handläggarens namn
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Svar på remiss till Skolinspektionen (Dnr KS2021/0325–2)
Sammanfattning
Skolinspektionen har gett Kungälvs kommun möjlighet att yttra sig över en ansökan från
Framtidsgymnasiet Göteborg AB angående en utökning av en befintlig fristående
gymnasieskola, Framtidsgymnasiet Göteborg i Göteborgs kommun från och med läsåret
2022/2023. Utökningen kommer varken bredda eller komplettera utbildningsutbudet i
regionen. Förvaltningen bedömer att utökningen främst får negativa konsekvenser för
kommunens skolorganisation eftersom det försvårar möjligheten att bedriva en
kostnadseffektiv och kvalitativ undervisning. Förvaltningen föreslår att tjänsteskrivelsen antas
som kommunens yttrande.
Juridisk bedömning
Av kommunstyrelsens delegationsordning (F3) framgår att utskottet för Bildning och lärande
har delegation för beslut som rör yttranden till Skolinspektionen så länge yttrandena inte gäller
enskild elev. Kommunens yttrande är ett viktigt underlag för att Skolinspektionen ska kunna
bedöma om en etablering av sökt utbildning skulle medföra påtagliga negativa följder för den
del av skolväsendet som anordnas av den kommunala verksamheten.
Av 2 kap. 5 § skollagen (2010:800) framgår att enskilda kan ansöka om godkännande för att
starta fristående verksamhet. Godkännande ska lämnas om den enskilde:
1. genom erfarenhet eller på annat sätt har förvärvat insikt i de föreskrifter som gäller för
verksamheten,
2. har ekonomiska förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för verksamheten, och
3. i övrigt har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen.
Utöver dessa krav ska utbildningen inte innebära påtagliga negativa följder på lång sikt för
eleverna eller offentlig skolverksamhet. Påtagligt negativa följder för eleverna avses i förarbete
bland annat att kommunen skulle tvingas lägga ner en skola och att detta skulle innebära att
eleverna får avsevärt längre till närmsta skola. Etableringen kan även i vissa fall leda till ökade
kostnader för kommunen till följd av att kommunens egen skolverksamhet bedrivs mindre
kostnadseffektivt, vilket minskar resurserna för övriga elever.
Bakgrund
Framtidsgymnasiet Göteborg AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som
huvudman för en utökning av en fristående skola, Framtidsgymnasiet Göteborg i Göteborgs
kommun från och med läsåret 2022/2023. Skolinspektionen (SI 2021:689) har berett Kungälvs
kommun tillfälle att senast den 7 maj yttra sig över ansökan. Kommunens yttrande ska i första
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hand innehålla en beskrivning av friskoletableringens ekonomiska, organisatoriska och
pedagogiska konsekvenser för kommunens skolväsende. Beskrivningen ska avse vilka
konsekvenser som etableringen kan medföra på sikt, fem till sex år från och med starten.
Kungälv har en kommunal gymnasieskola. Kungälv är också en av 13 kommuner som ingår i
Göteborgsregionen, GR, med dess samarbete inom skol- och utbildningsområdet och
samverkansavtal finns.
Program, inriktning och platser Framtidsgymnasiet Göteborg planerar att erbjuda 2024
Antal platser vid fullt
Program
Inriktning
utbyggd verksamhet 2024
Barn och fritid
Pedagogiskt och socialt arbete
36

Program, inriktning och platser Kungälvs kommun erbjuder och planerar läsåren 2020/2021 samt
2021/2022
Planerade
platser
Befintliga platser 2020/2021
2021/2022
Program
Inriktning
Åk 1
Åk 2
Åk 3
Åk 1
Barn och fritid
20/24
24
Pedagogiskt och socialt
arbete
0
12
13
De befintliga platserna likställs med elevantalet för läsåret 2020/2021. Antal erbjudna platser
var dock 24. För läsåret 2021/2022 redovisas enbart årskurs 1.
Framtidsgymnasiet Göteborg AB planerar att utöka med totalt 36 platser på barn- och
fritidsprogrammet med inriktning pedagogiskt och socialt arbete vid fullt utbyggd verksamhet
2024. Kungälvs kommun erbjuder också barn- och fritidsprogrammet med inriktningen
pedagogiskt och socialt arbete. Programmet och inriktningen erbjuds dessutom inom ramen
för Göteborgsregionens samverkansavtal.
Kungälvs kommuns gymnasieorganisation för läsåret 2022/2023 är ännu inte fastställd.
Befolkningsprognos över antal 16-åringar i kommunen år 2021–2026
2021
2022
2023
2024
555
616
600
630

2025
664

2026
662

Utifrån befolkningsprognosen förväntas antalet 16-åringar, alltså elevkullarna för
gymnasieskolan i kommunen att öka under de kommande åren.
Verksamhetens bedömning
Verksamheten bedömer att en utökning kopplat till barn- och fritidsprogrammet och dess
inriktning pedagogiskt och socialt arbete på fristående gymnasieskola innebär att befintlig
kommunal skolverksamhet kommer att få det svårare att bedriva en kostnadseffektiv och
kvalitativ undervisning. Nyetableringen eller utökningen av utbildningsplatser innebär att
konkurrensen om eleverna ökar och det blir svårare att fylla platserna på kommunens
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gymnasieskola. En utökning av antalet utbildningsplatser kommer inte heller att bredda eller
komplettera Göteborgsregionens utbildningsutbud. Behovet av fler utbildningsplatser till följd
av ökat antal 16-åringar i kommunen bedöms också kunna tillgodoses inom befintlig
verksamhet.
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Tjänsteskrivelsen innefattar en konsekvensbeskrivning och påverkan på sikt för kommunens
skolväsende utifrån utökning av befintlig fristående gymnasieskola, varpå bedömning sker
utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål och specifikt att ge goda förutsättningar för
livslångt lärande. En platsutökning på barn- och fritidsprogrammet med inriktningen
pedagogiskt och socialt arbete skulle kunna minska söktrycket på kommunens gymnasieskola,
bidra till sämre ekonomi och försvåra möjligheten att tillhandahålla en god elevhälsa,
välutbildade lärare och läromedel. Förutsättningarna för ett livslångt lärande skulle på detta vis
kunna påverkas.
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Agenda 2030 med globala mål för hållbar utveckling har koppling till gymnasieverksamheten
som bedrivs utifrån målet god utbildning för alla, att säkerställa en inkluderande och jämlik
utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla. Förvaltningen bedömer att
möjligheten till att bedriva utbildning av god kvalitet skulle kunna påverkas via utökning av
program som även erbjuds inom kommunens skolväsende.
Bedömning utifrån politiska styrdokument
Inte aktuellt.
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Berörd målgrupp utifrån gymnasieetablering och utökning av utbildningsplatser är elever.
Den 1 januari 2020 blev FN:s konvention om barnets rättigheter svensk lag, lag (2018:1197)
om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter. Det framgår bland annat att
barnets bästa ska beaktas vid alla åtgärder som rör barn.
Ett stort utbud av skolor, såväl kommunala som fristående, ger goda valmöjligheter för elever.
Utökningen av antalet platser på barn- och fritidsprogrammet kommer däremot inte bredda
eller komplettera Göteborgsregionens utbildningsutbud. Den ökade konkurrensen om
platserna innebär att utbildningen med program- och inriktningsutbud på kommunens
gymnasieskola på sikt kan påverkas negativt och minskas. Möjligheten för elever att välja en
skola i närområdet skulle kunna försämras.
Ekonomisk bedömning
Bedömning görs att utökningen kopplat till gymnasieutbud skulle kunna leda till ökade
kostnader för kommunen till följd av att kommunens skolverksamhet bedrivs mindre
kostnadseffektivt, vilket också minskar resurserna för övriga elever.
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Förslag till beslut
Tjänsteskrivelsen överlämnas som kommunens yttrande och svar på remiss från
Skolinspektionen (diarienummer SI 2021:689).

Dennis Reinhold
Sektorchef
Expedieras till: tillstand@skolinspektionen.se
(Remissvar inklusive inskannad kopia på justerat protokoll)

Amela Filipovic
Verksamhetschef
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Svar på remiss till Skolinspektionen (Dnr KS2021/0348–2)
Sammanfattning
Skolinspektionen har gett Kungälvs kommun möjlighet att yttra sig över en ansökan från
Thorengruppen AB angående en utökning av en fristående gymnasieskola, Thoren Business
School Göteborg i Göteborgs kommun från och med läsåret 2022/2023. Utökningen kommer
varken bredda eller komplettera utbildningsutbudet i regionen. Förvaltningen bedömer att
utökningen främst får negativa konsekvenser för kommunens skolorganisation eftersom det
försvårar möjligheten att bedriva en kostnadseffektiv och kvalitativ undervisning.
Förvaltningen föreslår att tjänsteskrivelsen antas som kommunens yttrande.
Juridisk bedömning
Av kommunstyrelsens delegationsordning (F3) framgår att utskottet för Bildning och lärande
har delegation för beslut som rör yttranden till Skolinspektionen så länge yttrandena inte gäller
enskild elev. Kommunens yttrande är ett viktigt underlag för att Skolinspektionen ska kunna
bedöma om en etablering av sökt utbildning skulle medföra påtagliga negativa följder för den
del av skolväsendet som anordnas av den kommunala verksamheten.
Av 2 kap. 5 § skollagen (2010:800) framgår att enskilda kan ansöka om godkännande för att
starta fristående verksamhet. Godkännande ska lämnas om den enskilde:
1. genom erfarenhet eller på annat sätt har förvärvat insikt i de föreskrifter som gäller för
verksamheten,
2. har ekonomiska förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för verksamheten, och
3. i övrigt har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen.
Utöver dessa krav ska utbildningen inte innebära påtagliga negativa följder på lång sikt för
eleverna eller offentlig skolverksamhet. Påtagligt negativa följder för eleverna avses i förarbete
bland annat att kommunen skulle tvingas lägga ner en skola och att detta skulle innebära att
eleverna får avsevärt längre till närmsta skola. Etableringen kan även i vissa fall leda till ökade
kostnader för kommunen till följd av att kommunens egen skolverksamhet bedrivs mindre
kostnadseffektivt, vilket minskar resurserna för övriga elever.
Bakgrund
Thorengruppen AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en
utökning av en fristående skola, Thoren Business School Göteborg i Göteborgs kommun från
och med läsåret 2022/2023. Skolinspektionen (SI 2021:729) har berett Kungälvs kommun
tillfälle att senast den 7 maj yttra sig över ansökan. Kommunens yttrande ska i första hand
innehålla en beskrivning av friskoletableringens ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska
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konsekvenser för kommunens skolväsende. Beskrivningen ska avse vilka konsekvenser som
etableringen kan medföra på sikt, fem till sex år från och med starten.
Kungälv har en kommunal gymnasieskola. Kungälv är också en av 13 kommuner som ingår i
Göteborgsregionen, GR, med dess samarbete inom skol- och utbildningsområdet och
samverkansavtal finns.
Program, inriktning och platser Thoren Business School Göteborg planerar att erbjuda 2024
Antal platser vid fullt
Program
Inriktning
utbyggd verksamhet 2024
Försäljning- och service
36

Program, inriktning och platser Kungälvs kommun erbjuder och planerar läsåren 2020/2021 samt
2021/2022
Planerade
platser
Befintliga platser 2020/2021
2021/2022
Program
Inriktning
Åk 1
Åk 2
Åk 3
Åk 1
*Handels- och
administrationsprogrammet
26/25
26
Handel och
service
0
21
19
*Namnbyte från handels- och administrationsprogrammet till försäljnings- och
serviceprogrammet. De befintliga platserna likställs med elevantalet för läsåret 2020/2021.
Antal erbjudna platser var dock 25. För läsåret 2021/2022 redovisas enbart årskurs 1.
Thorengruppen AB planerar att utöka med totalt 36 platser på försäljning- och
serviceprogrammet vid fullt utbyggd verksamhet 2024. Kungälvs kommun erbjuder också
försäljning- och serviceprogrammet, nuvarande handels- och administrationsprogrammet, med
inriktningen handel och service. Programmet erbjuds dessutom inom ramen för
Göteborgsregionens samverkansavtal.
Kungälvs kommuns gymnasieorganisation för läsåret 2022/2023 är ännu inte fastställd.
Befolkningsprognos över antal 16-åringar i kommunen år 2021–2026
2021
2022
2023
2024
555
616
600
630

2025
664

2026
662

Utifrån befolkningsprognosen förväntas antalet 16-åringar, alltså elevkullarna för
gymnasieskolan i kommunen att öka under de kommande åren.
Verksamhetens bedömning
Verksamheten bedömer att en utökning kopplat till försäljning- och serviceprogrammet på
fristående gymnasieskola innebär att befintlig kommunal skolverksamhet kommer att få det
svårare att bedriva en kostnadseffektiv och kvalitativ undervisning. Nyetableringen eller
utökningen av utbildningsplatser innebär att konkurrensen om eleverna ökar och det blir
svårare att fylla platserna på kommunens gymnasieskola. En utökning av antalet
utbildningsplatser kommer inte heller att bredda eller komplettera Göteborgsregionens
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utbildningsutbud. Behovet av fler utbildningsplatser till följd av ökat antal 16-åringar i
kommunen bedöms också kunna tillgodoses inom befintlig verksamhet.
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Tjänsteskrivelsen innefattar en konsekvensbeskrivning och påverkan på sikt för kommunens
skolväsende utifrån utökning av fristående gymnasieskola, varpå bedömning sker utifrån
kommunfullmäktiges strategiska mål och specifikt att ge goda förutsättningar för livslångt
lärande. En platsutökning på försäljning- och serviceprogrammet skulle kunna minska
söktrycket på kommunens gymnasieskola, bidra till sämre ekonomi och försvåra möjligheten
att tillhandahålla en god elevhälsa, välutbildade lärare och läromedel. Förutsättningarna för ett
livslångt lärande skulle på detta vis kunna påverkas.
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Agenda 2030 med globala mål för hållbar utveckling har koppling till gymnasieverksamheten
som bedrivs utifrån målet god utbildning för alla, att säkerställa en inkluderande och jämlik
utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla. Förvaltningen bedömer att
möjligheten till att bedriva utbildning av god kvalitet skulle kunna påverkas via utökning av
program som även erbjuds inom kommunens skolväsende.
Bedömning utifrån politiska styrdokument
Inte aktuellt.
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Berörd målgrupp utifrån gymnasieetablering och utökning av utbildningsplatser är elever.
Den 1 januari 2020 blev FN:s konvention om barnets rättigheter svensk lag, lag (2018:1197)
om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter. Det framgår bland annat att
barnets bästa ska beaktas vid alla åtgärder som rör barn.
Ett stort utbud av skolor, såväl kommunala som fristående, ger goda valmöjligheter för elever.
Utökningen av antalet platser på försäljning- och serviceprogrammet kommer däremot inte
bredda eller komplettera Göteborgsregionens utbildningsutbud. Den ökade konkurrensen om
platserna innebär att utbildningen med program- och inriktningsutbud på kommunens
gymnasieskola på sikt kan påverkas negativt och minskas. Möjligheten för elever att välja en
skola i närområdet skulle kunna försämras.
Ekonomisk bedömning
Bedömning görs att utökningen kopplat till gymnasieutbud skulle kunna leda till ökade
kostnader för kommunen till följd av att kommunens skolverksamhet bedrivs mindre
kostnadseffektivt, vilket också minskar resurserna för övriga elever.

52/21 Svar på remiss till Skolinspektionen - KS2021/0348-2 Svar på remiss till Skolinspektionen : Svar på remiss till Skolinspektionen

4(4)

Förslag till beslut
Tjänsteskrivelsen överlämnas som kommunens yttrande och svar på remiss från
Skolinspektionen (Diarienummer SI 2021:729).

Dennis Reinhold
Sektorchef
Expedieras till: tillstand@skolinspektionen.se
(Remissvar inklusive inskannad kopia på justerat protokoll)

Amela Filipovic
Verksamhetschef
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Tjänsteskrivelse

Handläggarens namn
Elin Scholz
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2021-04-06

Svar på remiss till Skolinspektionen (Dnr KS2021/0374–2)
Sammanfattning
Skolinspektionen har gett Kungälvs kommun möjlighet att yttra sig över en ansökan från
Thorengruppen AB angående godkännande som huvudman för en nyetablering av en
gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet Ale i Ale kommun från och med läsåret 2022/2023.
Thorengruppen AB har ansökt om att överta Lärlingsgymnasiet i Sverige AB:s befintliga
godkännande på befintlig enhet i Ale, Lärlingsgymnasiet Ale. I samband med ansökan önskas
att godkännandet utökas med ytterligare gymnasieprogram. Etableringen med dess utökning
kommer varken bredda eller komplettera utbildningsutbudet i regionen. Förvaltningen
bedömer att utökningen främst får negativa konsekvenser för kommunens skolorganisation
eftersom det försvårar möjligheten att bedriva en kostnadseffektiv och kvalitativ undervisning.
Förvaltningen föreslår att tjänsteskrivelsen antas som kommunens yttrande.
Juridisk bedömning
Av kommunstyrelsens delegationsordning (F3) framgår att utskottet för Bildning och lärande
har delegation för beslut som rör yttranden till Skolinspektionen så länge yttrandena inte gäller
enskild elev. Kommunens yttrande är ett viktigt underlag för att Skolinspektionen ska kunna
bedöma om en etablering av sökt utbildning skulle medföra påtagliga negativa följder för den
del av skolväsendet som anordnas av den kommunala verksamheten.
Av 2 kap. 5 § skollagen (2010:800) framgår att enskilda kan ansöka om godkännande för att
starta fristående verksamhet. Godkännande ska lämnas om den enskilde:
1. genom erfarenhet eller på annat sätt har förvärvat insikt i de föreskrifter som gäller för
verksamheten,
2. har ekonomiska förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för verksamheten, och
3. i övrigt har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen.
Utöver dessa krav ska utbildningen inte innebära påtagliga negativa följder på lång sikt för
eleverna eller offentlig skolverksamhet. Påtagligt negativa följder för eleverna avses i förarbete
bland annat att kommunen skulle tvingas lägga ner en skola och att detta skulle innebära att
eleverna får avsevärt längre till närmsta skola. Etableringen kan även i vissa fall leda till ökade
kostnader för kommunen till följd av att kommunens egen skolverksamhet bedrivs mindre
kostnadseffektivt, vilket minskar resurserna för övriga elever.
Bakgrund
Thorengruppen AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en
nyetablering av en fristående skola, Yrkesgymnasiet Ale i Ale kommun från och med läsåret
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2022/2023. Thorengruppen AB:s ansökan gäller ett övertagande av Lärlingsgymnasiet i
Sverige AB:s befintliga godkännande på befintlig enhet i Ale. I samband med ansökan önskas
också att godkännandet utökas med ytterligare gymnasieprogram. Skolinspektionen (SI
2021:719) har berett Kungälvs kommun tillfälle att senast den 7 maj yttra sig över ansökan.
Kommunens yttrande ska i första hand innehålla en beskrivning av friskoletableringens
ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser för kommunens skolväsende.
Beskrivningen ska avse vilka konsekvenser som etableringen kan medföra på sikt, fem till sex
år från och med starten.
Kungälv har en kommunal gymnasieskola. Kungälv är också en av 13 kommuner som ingår i
Göteborgsregionen, GR, med dess samarbete inom skol- och utbildningsområdet och
samverkansavtal finns.
Nuvarande program, inriktning och antal elever på skolenheten
Program
Barn och fritid
Bygg och anläggning

Inriktning

Totalt antal elever

Fritid och hälsa

35

Husbyggnad
Måleri

53
29

Elteknik

21
45

Svetsteknik

7

Transport
Lastbil och mobila maskiner

17
15

El- och energi
Försäljning- och service
Industriteknik
Fordon- och transport

Utökning av program, inriktning och platser som Yrkesgymnasiet Ale planerar att erbjuda 2024
Antal platser vid fullt
Program
Inriktning
utbyggd verksamhet 2024
Barn- och fritid
Pedagogiskt och socialt arbete
18
Vård- och omsorg
18
Program, inriktning och platser Kungälvs kommun erbjuder och planerar läsåren 2020/2021 samt
2021/2022
Planerade platser
Befintliga platser 2020/2021
2021/2022
Program
Inriktning
Åk 1
Åk 2
Åk 3
Åk 1
Barn och fritid
20/24
24
Pedagogiskt och
socialt arbete
0
12
13
Vård- och
omsorg
24/26
24
0
9
19
Bygg och
anläggning
35/36
40
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Husbyggnad
Mark och anläggning
El- och energi
Automation
Elteknik
*Handel- och
administration
Handel och service
Industriteknik
Svetsteknik
Produkt och
maskinteknik
Fordon- och
transport
Personbil
Lastbil och mobila
maskiner
Transport
Karosseri och
lackering

0
0
34/36
0
0
26/25
0
15/16
0

30
0

24
0
20

7
24

8
9

21

19

26
17
8

8

0

7

5

41/40
0

10

16

0
0

1
20

0
20

0

4

0

60

*Namnbyte från handels- och administrationsprogrammet till försäljnings- och
serviceprogrammet. De befintliga platserna likställs med elevantalet för läsåret 2020/2021.
Antal erbjudna platser anges dock efter befintliga snedstreck. I årskurs 1 erbjuds inte
inriktningar. För läsåret 2021/2022 redovisas enbart årskurs 1. Eventuella inriktningar erbjuds
därefter och kan variera utifrån val som görs.
Thorengruppen AB planerar att utöka med totalt 18 platser på barn- och fritidsprogrammet
med inriktningen pedagogiskt och socialt arbete samt med ytterligare 18 platser på vård- och
omsorgsprogrammet vid fullt utbyggd verksamhet 2024. Kungälvs kommun erbjuder också
dessa program. Även de nuvarande programmen innan övertagande av skolverksamhet
erbjuds via kommunens skola med något varierande inriktningar. Programmen med olika
inriktningar erbjuds dessutom inom ramen för Göteborgsregionens samverkansavtal.
Kungälvs kommuns gymnasieorganisation för läsåret 2022/2023 är ännu inte fastställd.
Befolkningsprognos över antal 16-åringar i kommunen år 2021–2026
2021
2022
2023
2024
555
616
600
630

2025
664

2026
662

Utifrån befolkningsprognosen förväntas antalet 16-åringar, alltså elevkullarna för
gymnasieskolan i kommunen att öka under de kommande åren.
Verksamhetens bedömning
Verksamheten bedömer att en nyetablering eller övertagande av program med utökning
kopplat till barn- och fritidsprogrammet samt vård- och omsorgsprogrammet på fristående
gymnasieskola innebär att befintlig kommunal skolverksamhet kommer att få det svårare att
bedriva en kostnadseffektiv och kvalitativ undervisning. Nyetableringen och utökningen av
utbildningsplatser innebär att konkurrensen om eleverna ökar och det blir svårare att fylla
platserna på kommunens gymnasieskola. En utökning av antalet utbildningsplatser kommer
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inte heller att bredda eller komplettera Göteborgsregionens utbildningsutbud. Behovet av fler
utbildningsplatser till följd av ökat antal 16-åringar i kommunen bedöms också kunna
tillgodoses inom befintlig verksamhet.
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Tjänsteskrivelsen innefattar en konsekvensbeskrivning och påverkan på sikt för kommunens
skolväsende utifrån etablering samt utökning av fristående gymnasieskola, varpå bedömning
sker utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål och specifikt att ge goda förutsättningar för
livslångt lärande. En etablering med övertagande av program och platsutökning på barn- och
fritidsprogrammet samt vård- och omsorgsprogrammet skulle kunna minska söktrycket på
kommunens gymnasieskola, bidra till sämre ekonomi och försvåra möjligheten att
tillhandahålla en god elevhälsa, välutbildade lärare och läromedel. Förutsättningarna för ett
livslångt lärande skulle på detta vis kunna påverkas.
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Agenda 2030 med globala mål för hållbar utveckling har koppling till gymnasieverksamheten
som bedrivs utifrån målet god utbildning för alla, att säkerställa en inkluderande och jämlik
utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla. Förvaltningen bedömer att
möjligheten till att bedriva utbildning av god kvalitet skulle kunna påverkas via utökning av
program som även erbjuds inom kommunens skolväsende.
Bedömning utifrån politiska styrdokument
Inte aktuellt.
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Berörd målgrupp utifrån gymnasieetablering och utökning av utbildningsplatser är elever.
Den 1 januari 2020 blev FN:s konvention om barnets rättigheter svensk lag, lag (2018:1197)
om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter. Det framgår bland annat att
barnets bästa ska beaktas vid alla åtgärder som rör barn.
Ett stort utbud av skolor, såväl kommunala som fristående, ger goda valmöjligheter för elever.
Etablering och utökning av antalet platser på barn- och fritidsprogrammet samt vård- och
omsorgsprogrammet kommer däremot inte bredda eller komplettera Göteborgsregionens
utbildningsutbud. Den ökade konkurrensen om platserna innebär att utbildningar med
program- och inriktningsutbud på kommunens gymnasieskola på sikt kan påverkas negativt
och minskas. Möjligheten för elever att välja en skola i närområdet skulle kunna försämras.
Ekonomisk bedömning
Bedömning görs att utökningen kopplat till gymnasieutbud skulle kunna leda till ökade
kostnader för kommunen till följd av att kommunens skolverksamhet bedrivs mindre
kostnadseffektivt, vilket också minskar resurserna för övriga elever.
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Förslag till beslut
Tjänsteskrivelsen överlämnas som kommunens yttrande och svar på remiss från
Skolinspektionen (SI 2021:719).

Dennis Reinhold
Sektorchef
Expedieras till: tillstand@skolinspektionen.se
(Remissvar inklusive inskannad kopia på justerat protokoll.)

Amela Filipovic
Verksamhetschef
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Handläggarens namn
Andreas Persson

2021-04-06

Revidering av start- och slut läsårstider 2021/2022. (Dnr KS2021/0553-1)
Sammanfattning
Utskottet för bildning och lärande beslutar årligen om läsårstider i
förskoleklassen,grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och
gymnasiesärskolan.
Sektor bildning och lärande föreslår att Utskottet för Bildning och lärande fastställer
läsåret 2021/2022 års start- och sluttider enligt verksamhetens förslag till beslut.
Hösttermin 2021: 210818 – 211222
Vårtermin 2022: 220111 – 220609
Sektor Bildning och lärande uppmärksammade att skärtorsdagen hade blivit angiven som röd
dag i beräkningsunderlaget. Detta innebar att påsklovet försköts med en dag. För att läsåret
2021/2022 ska innehålla 178 dagar behöver därmed sluttiden för höstterminen 2022 att
korrigeras.
Juridisk bedömning
Läsårstidernas utformning regleras av förordningar sätter ramar för hur dessa får förläggas.
Kapitel 7. 17 § skollagen (2010:800) anger att de obligatoriska verksamheterna
högst fåromfatta 190 dagar per läsår.
Kapitel 3. 2–3 §§ skolförordningen (2011:185) och) kap 3. 1–2 §§
gymnasieförordningen(2010:2039) anger att läsåret minst ska ha 178 skoldagar.
Förordningarna anger att läsåret ska börja i augusti och kap 2. 2 §
gymnasieförordningen (2010:2039) anger att läsåret senast ska sluta i juni. Kap 3. 3 §
skolförordningen (2011:185) anger att läsåret ska sluta i juni. Förordningarna anger
att det är huvudman som beslutar ochläsårets start- och sluttid.
Utöver detta anger gymnasieförordningen att läsåret ska omfatta 40 veckor.
Bakgrund
Utskottet för bildning och lärande beslutar årligen om läsårstider i
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grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan enligt F1
i kommunstyrelsensdelegeringsordning.
Verksamheten beslutar inom läsårsramarna om antal undervisningsdagar,
lovdagar ochstudiedagar i samråd med sektorns samverkansgrupp.
Verksamhetens bedömning
Verksamheten bedömer att läsårstiderna ska fastställas till 210818 – 211222 för höstterminen
2021 och till 220111 – 220609 för vårterminen 2022. Förslaget har utformats för att följa de
lagkrav som finns i skolförordningen och gymnasieförordningen. Verksamheten har tagit
hänsyn till Västtrafiks tidstabellsskiften.
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Läsårstiderna är kopplade till kommunfullmäktiges strategiska mål 1: Att ge goda
förutsättningar för livslångt lärande. Läsårstiderna anger ramarna för när den kommunala
utbildningen ska bedrivas.
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Inte relevant i detta ärende.
Bedömning utifrån politiska styrdokument
Inte relevant då det inte finns några styrande dokument med direkt relevans för ärendet.
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Fastställandet av läsårstider är ett beslut som påverkar en stor grupp medborgare och brukare.
Elever och anhöriga påverkas av hur läsårstiderna fastställs. Läsårstiderna fastställer när barnen
ska vara i skolan. För att ge kontinuitet har Sektor bildning och lärande även tagit hänsyn till
tidigare års läsårstider.

Ekonomisk bedömning
Sektor Bildning och Lärande har vid utformandet av förslaget av läsårstider 2021/2022
beaktatVästtrafik höstschema och sommarschema. Vid avsteg från Västtrafiks scheman
behöver beställningstrafik bekostas av kommunen. Förslaget som presenteras av
verksamheten i tjänsteskrivelsen är inte förenat med en kostnad.
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Förslag till beslut
Läsårstiderna 2021/2022 antas enligt följande:
Hösttermin 2021: 210818 – 211222
Vårtermin 2022: 220111 - 2206109

Dennis Reinhold
Sektorchef
Expedieras till:

För kännedom till:

