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Kallelse 

Sammanträdesdatum 2022-04-14 
 
 
 

UTSKOTTET FÖR BILDNING OCH LÄRANDE 

 

ADRESS Stadshuset · 442 81 

Kungälv 

TELEFON 0303-23 80 00 vx 

FAX 0303-132 17  

E-POST kommun@kungalv.se 

HEMSIDA www.kungalv.se  

 
Plats Stadshuset, sammanträdesrum Hamnen, plan 3 
Tid Torsdagen den 14 april kl 10:00-17:00 

 
 
Ledamöter   
 Anna Vedin (M) Ordförande 
 Gun-Marie Daun (KD) Vice ordförande 
 Monica Haraldsson (M)  
 William Hult (S)  
 Erik Andreasson (V)  
 Erik Martinsson (MP)  

 
  Anna Vedin (M) Annie Alsterholm 
 Ordförande Sekreterare 
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Kallelse  

Sammanträdesdatum  2022-04-14 
 
 
 

UTSKOTTET FÖR BILDNING OCH 
LÄRANDE 

 

 

 

Dagordning 

    Förslag till beslut 

1  Upprop  

2  Val av justerare Utses 

3  Tillkommande och utgående ärenden Dagordningen 
fastställs 

  Information från sektorerna  

4  Information från sektorchef 

• Samverkan mellan föreningar och 
kommunen 

• Föreningshyror 

• Idrottsskolan 

Ärende 4–5 föredras kl. 10:00-11:00   

Föredragande: Helena Tellberg 

Antecknas 

5  Dialog- övernattning skolor och 
gymnastikhallar 

Antecknas 

  Ärenden som stannar i utskottet  

6 KS2022/0182-7 Idrottspriset 2022 

Ärende 6–7 föredras kl. 11:00-11:30  

Föredragande: Katarina Vallström  

Beslut 

7 KS2022/0183-6 Idrottsstipendiet 2022 Beslut 

  Ärenden för dialog  

8  Riktlinjer- stipendier och priser 

Ärende 8 föredras kl.11:30-12:00 

Föredragande: Helena Tellberg, Andreas Persson, 
Matilda Skön  

Antecknas 
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  Lunch kl. 12:00-13:00  

  Ärenden till Kommunstyrelsen  

9 KS2022/0580-1 Styrdokument- Riktlinjer Kulturgaranti 

Ärende 9 föredras kl. 13:00- 13:15 

Föredragande: Andreas Persson, Matilda Skön 

Enligt förvaltningen 
till Kommunstyrelsen 

  Ärenden till Kommunfullmäktige  

10 KS2022/0297-1 Beredningsskrivelse- Policy skolbibliotek 

Ärende 10 föredras kl. 13:15-13:30 

Medverkande: Dennis Reinhold, Lars-Gunnar 
Hermansson, Catharina Bengtsson 

Förslag till 
Kommunfullmäktige 

  Information från sektorerna  

11  Information från sektorchef 

• Nuläget 

Ärende 11 föredras kl. 13:30-13:50 

Föredragande: Dennis Reinhold 

Antecknas 

12  Ekonomi, avvikelser och måluppföljning 

• Ekonomi- Februariprognos 

Ärende 12 föredras kl. 13:50-14:10 

Föredragande: Kerstin Engelin, Helena Odinge 

Antecknas 

13  Personalrapportering (inkl. sjukfrånvarotal) 

Ärende 13 föredras kl. 14:10-14:30 

Föredragande: Susanna Corn 

Antecknas 

  Paus 10 min   

14  Status på uppdrag- Attraktivt att vara anställd i 
Kungälvs kommun  

Ärende 14 föredras kl. 14:40-15:00 

Föredragande: Dennis Reinhold 

Antecknas 
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15  Information- Skolval 

Ärende 15 föredras kl. 15:00-15:15 

Föredragande: Johanna Rydberg 

Antecknas 

16  Presentation preliminärantagning gymnasiet 

Ärende 16 föredras kl. 15:15-15:40 

Föredragande: Amela Filipovic 

Antecknas 

  Ärenden som stannar i utskottet  

17 KS2022/0328-2 Remiss från Skolinspektionen om en utökning 
av en befintlig gymnasieskola från NTI 
Gymnasiet Macro AB. 

Ärende 17–22 föredras kl. 15:40-15:55 

Föredragande: Oscar Franzén, Johanna Rydberg 

Beslut 

18 KS2022/0329-2 Remiss från Skolinspektionen - Godkännande 
av huvudman för särskild variant 
Donnergymnasiet AB 

Beslut 

19 KS2022/0330-2 Remiss från Skolinspektionen om en utökning 
av befintlig gymnasieskola från huvudman 

Beslut 

20 KS2022/0399-2 Remiss från Skolinspektionen om godkännande 
för nyetablering av en fristående gymnasieskola 
vid Societas Gymnasium Göteborg 

Beslut 

21 KS2022/0400-3 Remiss från Skolinspektionen om godkännande 
för utökning av en befintlig fristående 
gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet Ale 

Beslut 

22 KS2022/0434-2 Remiss från Skolinspektionen om godkännande 
som huvudman för särskild variant av nationellt 
godkänd idrottsutbildning vid den fristående 
gymnasieskolan Aspero Idrottsgymnasium 
Göteborg 

Beslut 

23  Rapporter 

• GR-rapport 

• Programråd fordon och transport 

Antecknas 
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• Idrottsrådet 

• Kulturrådet 
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2021-12-15
Sida 42 (43)

KOMMUNSTYRELSEN
Justeras sign

§ 384/2021

Uppdrag översyn för ett samlat system för hyror och stöd
Miguel Odhner (S), informerar om ett uppdrag gällande översyn för ett samlat system för 
hyror och stöd han ämnar ge till kommundirektören. Uppdraget till kommundirektören 
består av följande punkter:

- att återkomma till kommunstyrelsen med en samlad redovisning och förslag till ett mer 
samlat system av hantering gällande såväl föreningar som företag som hyr eller 
arrenderar eller på annat sätt nyttjar kommunens fastigheter, lokaler för sin verksamhet 
över tid 

- att återkomma med mer samlat och tydligt stöd som i dessa falla kan hanteras eller 
behövs, inte minst för att säkra de verksamheter som kan betecknas som särdeles av stark 
ideell art och bedrivs i föreningsverksamhet. 

Återkoppling av uppdraget sker till kommunstyrelsen vid ordinarie 
rapporteringstillfällen under 2022.

Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare för dialog om uppdraget och ingen har någon 
anmärkning på uppdragets utformning. 

Beslut

Kommunstyrelsens ordförande ger kommundirektören ett uppdrag, enligt 
bilaga ”uppdrag översyn för ett samlat system för hyror och stöd. 

__________
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Postadress: Kungälvs kommun, 442 81 Kungälv. Besöksadress: Ytterbyvägen 2, 442 30 Kungälv.
Telefon: 0303–23 80 00. E-post: kommun@kungalv.se

www.kungalv.se

Tjänsteskrivelse

Sid 1 (3)

Sid 1 (3)
Dnr: XXXXXXX
Datum: 2022-04-07

Handläggarens namn
Katarina Vallström

2022-03-28

Idrottspriset 2022 (Dnr KS2022/0182-7)

Sammanfattning

Kungälvs kommun delar ut ett Idrottspris på 10 000 kronor. Idrottspriset delas ut för femte året i rad
och förra årets vinnare var Bodil Björklund, från Gymnastikföreningen Kungälvsgymnasterna.
Priset är en hedersutnämning som delas ut för framgångsrika idrottsprestationer och idrottsinsatser.
Utskottet för bildning och lärande beslutar på sittande möte om pristagare.

Flera nomineringar har inkommit under förslagstiden och utskottet presenterades dessa vid
föregående möte.

Förvaltningens förslag till beslut:
Kungälvs kommuns idrottspris 2022 tilldelas…

Juridisk bedömning

Behövs inte.

Förvaltningens bedömning

Bakgrund

Idrottspriset syftar till att uppmärksamma unika framgångsrika idrottsprestationer eller
idrottsinsatser.
Idrottspriset delas ut till enskilda föreningar eller personer som ett erkännande för
insatsen/prestationen.
Idrottspriset kan inte delas av flera pristagare.
Enskild förening ska vara verksam i Kungälvs kommun.
Enskild idrottsutövare ska vara mantalsskriven alternativt född/uppvuxen i Kungälvs kommun.
Pristagaren ska vara aktiv i en idrott i enlighet med Riksidrottsförbundets riktlinjer.
Priset kan delas ut till samma förening/person mer än en gång.
Del av Kommunstyrelsen (utskottet för bildning och lärande) är jury och ska behandla inkomna
nomineringar samt besluta om priset, efter samråd med förvaltningen och idrottsrådet.
Ansökan om pris eller nominering av pristagare kan inlämnas av enskild person eller förening.

Ledamot av stipendiejury äger rätt att själv föreslå kandidater om denne anser att det finns
berättigande sådana utanför kretsen av sökande.

Den totala prissumman, 10 00 kronor, ger Kungälvs kommun i ett extra bidrag till ett av pristagaren
angivet område/förening/lag inom barn- och ungdomsidrotten i Kungälvs kommun.

Bedömning
Under ansökningstiden, 1 januari – 15 februari har följande nomineringar inkommit:
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Nomineringarna presenterades för ledamöter vid utskottet för bildning och lärande, 2022-03-08. 

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
Idrottspriset och dess kopplingar till föreningsliv, folkhälsa och folkrörelse bedöm som särskilt 
relevant utifrån följande strategiska mål: 

Att ge goda förutsättningar för livslångt lärande.
- Att ge möjligheter till en aktiv fritid för alla åldrar.
- Att alla medborgare ska ha möjlighet att delta i ett rikt och aktivt kulturliv.

Ansökan har även bedömts utifrån följande av kommunstyrelsens resultatmål:
- Alla barn och elever vistas i en trygg och säker pedagogisk miljö.
- Fler barn, unga och äldre - inklusive personer med funktionsvariation deltar i ett rikt och

varierat kultur- och fritidsliv.

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Målen i Agenda 2030 handlar om att försöka skapa anständiga och hållbara
levnadsförhållanden och levnadsvillkor för alla världens människor. Beslut kring Idrottspriset 
2022 har bedömts utifrån följande mål i Agenda 2030:
- Mål 3. God hälsa och välbefinnande
- Mål 4 God utbildning för alla

-  Mål 10 Minskad ojämlikhet
  

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Programmet Social hållbarhet – ökat innanförskap (Dnr KS2019/0202) är ett långsiktigt och
visionärt dokument, med fokus på vad Kungälvs kommun ska uppnå kring ökad social
hållbarhet och innanförskap. Under områdena tidiga insatser och hälsa lyfts barn och
ungdomars goda levnadsvanor och ökad fysisk aktivitet fram som särskilt prioriterat.

I underliggande social översiktsplan (Dnr KS2019/1500) sker olika konkretiseringar hur
Kungälvs kommun ska skapa ökade förutsättningar kring fysisk aktivitet bland barn- och
ungdomar.
Idrottspolitiska programmets (Dnr KS 2018/1043) syfte är att utveckla idrotten genom
samverkan mellan idrotten, kommunen och näringslivet. Delmål är att:
- det ska finnas mötesplatser för idrotten och skolan.
- skolornas utemiljö ska inspirera till lek och rörelse.
- förutsättningar ska skapas för gemensamma aktiviteter.
- idrotten ska engageras som kraft och resurs för en positiv samhällsutveckling, genom
att skola och idrott samarbetar i syfte att uppmuntra barn och ungdomar till aktivitet.

I det idrottspolitiska programmet sker förtydligande kring bidrag till föreningslivet. Syftet
med föreningsbidrag är att dessa ska:
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- bidra till en god och jämlik folkhälsa.
- fostra ansvarstagande individer.
- stimulera integration och minska utanförskap.
- säkra Kungälv som en attraktiv kommun.
- skapa en rolig, stimulerande och omväxlande fritid för alla.
- uppmuntra unga att bli ledare
- stimulera möjligheten för föreningar att ta emot personer med funktionsvariationer.

Bedömningen är att Kungälvs kommuns Idrottspris överensstämmer med
inriktningar program social hållbarhet, social översiktsplan samt idrottspolitiska

programmet.

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Bedömningen ur medborgar- och brukarperspektiv är att Idrottspriset fyller en viktig funktion för 
våra föreningar. Priset ska uppmuntra våra aktiva och ledare inom föreningslivet. 

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.
Priset bedöms inte påverka medarbetarperspektivet. 

Ekonomisk bedömning
Stödet ryms inom befintlig budget avsatt före Idrottspriset, 2022, 10 000 kronor. 

Förslag till beslut
Kungälvs kommuns idrottspris, 2022, tilldelas…

Gabriella Banehag Helena Tellberg
Enhetschef kundcenter Verksamhetschef lokaler och 

anläggningar

Expedieras till: Katarina Vallström

För kännedom till:
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Postadress: Kungälvs kommun, 442 81 Kungälv. Besöksadress: Ytterbyvägen 2, 442 30 Kungälv.
Telefon: 0303–23 80 00. E-post: kommun@kungalv.se

www.kungalv.se

Tjänsteskrivelse

Sid 1 (3)

Sid 1 (3)
Dnr: XXXXXXX
Datum: 2022-04-07

Handläggarens namn
Katarina Vallström

Klicka eller tryck här för att ange datum.

Idrottsstipendiet 2022 (Dnr KS2022/0183-6)

Sammanfattning

Kungälvs kommun delar årligen ut ett idrottsstipendium på 10 000 kronor. Stipendiet syftar till att
uppmärksamma framgångsrika prestationer utförda av idrottsföreningar och enskilda idrottsutövare
verksamma i Kungälvs kommun.
Utskottet för bildning och lärande fattar vid sittande möte beslut om vem som ska tilldelas
stipendiet.

Förvaltningens förslag till beslut:
Kungälvs kommuns idrottsstipendium 2022, går till…

Juridisk bedömning

Juridisk bedömning behövs inte.

Förvaltningens bedömning

Bakgrund
Kungälvs kommun delar årligen ut ett idrottsstipendium på 10 000 kronor.
Stipendiet syftar till att uppmärksamma framgångsrika prestationer utförda av idrottsföreningar eller
enskilda utövare verksamma i Kungälvs kommun.

Stipendiaten ska vara aktivt verksam i någon av riksidrottsförbundets officiellt godkända grenar.
Stipendiet kan delas ut till samma förening mer än en gång. Ansökan om stipendium eller
nominering kan lämnas in av enskild person, ledare, förening eller Idrottsrådet.

Förra året, 2021, tilldelades Kungälvs kommuns idrottsstipendium till Anton Grankvist, aktiv inom
bordtennis.

Den totala prissumman, 10 000 kronor, ger Kungälvs kommun till den/de som utskottet väljer att
tilldela stipendiet till. Prisutdelningen sker vid lämpligt tillfälle under året, förslagsvis vid
Kommunfullmäktige.

Bedömning

Under ansökningstiden, 2 januari till och med den 15 februari, har följande nominering inkommit:
 
 
 
 
 

Nomineringarna presenterades för ledamöter vid utskottet för bildning och lärande, 2022-03-08.
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Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
Idrottsstipendiet och dess kopplingar till föreningsliv, folkhälsa och folkrörelse bedöm som särskilt 
relevant utifrån följande strategiska mål: 

Att ge goda förutsättningar för livslångt lärande.
- Att ge möjligheter till en aktiv fritid för alla åldrar.
- Att alla medborgare ska ha möjlighet att delta i ett rikt och aktivt kulturliv.

Ansökan har även bedömts utifrån följande av kommunstyrelsens resultatmål:
- Alla barn och elever vistas i en trygg och säker pedagogisk miljö.
- Fler barn, unga och äldre - inklusive personer med funktionsvariation deltar i ett rikt och

varierat kultur- och fritidsliv.

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Målen i Agenda 2030 handlar om att försöka skapa anständiga och hållbara
levnadsförhållanden och levnadsvillkor för alla världens människor. 
Beslut kring Idrottsstipendiet 2022 har bedömts utifrån följande mål i Agenda 2030:
- Mål 3. God hälsa och välbefinnande
- Mål 4 God utbildning för alla

-  Mål 10 Minskad ojämlikhet

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Programmet Social hållbarhet – ökat innanförskap (Dnr KS2019/0202) är ett långsiktigt och
visionärt dokument, med fokus på vad Kungälvs kommun ska uppnå kring ökad social
hållbarhet och innanförskap. Under områdena tidiga insatser och hälsa lyfts barn och
ungdomars goda levnadsvanor och ökad fysisk aktivitet fram som särskilt prioriterat.

I underliggande social översiktsplan (Dnr KS2019/1500) sker olika konkretiseringar hur
Kungälvs kommun ska skapa ökade förutsättningar kring fysisk aktivitet bland barn- och
ungdomar.
Idrottspolitiska programmets (Dnr KS 2018/1043) syfte är att utveckla idrotten genom
samverkan mellan idrotten, kommunen och näringslivet. Delmål är att:
- det ska finnas mötesplatser för idrotten och skolan.
- skolornas utemiljö ska inspirera till lek och rörelse.
- förutsättningar ska skapas för gemensamma aktiviteter.
- idrotten ska engageras som kraft och resurs för en positiv samhällsutveckling, genom
att skola och idrott samarbetar i syfte att uppmuntra barn och ungdomar till aktivitet.

I det idrottspolitiska programmet sker förtydligande kring bidrag till föreningslivet. Syftet
med föreningsbidrag är att dessa ska:
- bidra till en god och jämlik folkhälsa.
- fostra ansvarstagande individer.
- stimulera integration och minska utanförskap.
- säkra Kungälv som en attraktiv kommun.
- skapa en rolig, stimulerande och omväxlande fritid för alla.
- uppmuntra unga att bli ledare
- stimulera möjligheten för föreningar att ta emot personer med funktionsvariationer.

Bedömningen är att Kungälvs kommuns Idrottsstipendium överensstämmer med
inriktningar program social hållbarhet, social översiktsplan samt idrottspolitiska
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programmet.

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Bedömningen ur medborgar- och brukarperspektiv är att Idrottsstipendiet fyller en viktig funktion för 
våra föreningar. Priset ska uppmuntra våra aktiva och ledare inom föreningslivet. 

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.
Stipendiet bedöms inte påverka medarbetarperspektivet. 

Ekonomisk bedömning
Stödet ryms inom befintlig budget avsatt för Idrottsstipendiet, 2022, 10 000 kronor. 

Förslag till beslut
Kungälvs kommuns idrottsstipendium 2022 går till….

Gabriella Banehag Helena Tellberg
Enhetschef kundcenter Verksamhetschef lokaler och 

anläggningar

Expedieras till: Katarina Vallström 

För kännedom till:
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Regler för kulturnämndens 
Kungälvs kommuns kulturpris 
och kulturstipendium 

Regler 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diarienummer: KS 2007/303-045 
Dokumentansvarig: Kultursekreterare 
Beredande politiskt organ:  Bildningsutskottet 
Beslutad av:  Kommunstyrelsen                                                                                                                                                               
Datum för beslut: 2007-03-04 

Handläggare: Åsa Tollbom 
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Regler för Kungälvs kommuns kulturpris och kulturstipendium 
 

§1 

Kulturpris utdelas till person eller grupp av personer för värdefulla insatser inom kulturella 

områden såsom litteratur, musik, bildkonst, fotokonst, konsthantverk, teater, dans, textilkonst, 

musei- eller utställningsverksamhet, lokalhistorisk forskning eller andra jämförbara områden. 

§2 

Kulturstipendium utdelas för visade lovande förutsättningar inom de områden som anges i §1. 

Vid bedömningen ska det ses som en fördel om det i förslagen till stipendiat/stipendiater anges 

hur stipendiet skall användas för utveckling och förkovran inom respektive område.  

§3 

Berättigade att mottaga kulturpris och kulturstipendium är personer som är födda eller bosatta 

inom Kungälvs Kommun eller på annat sätt ha nära anknytning till kommunen.  

§4 

Kulturpris kan ej sökas. Kulturpristagare utses av Kommunstyrelsens Främjandedelegation 

(KSFD) på förslag från allmänheten, ledamot i KSFD eller från KSFD själv. 

§5 

Kulturpriset utgörs av ett konstverk, speciellt utformat för ändamålet. Kulturstipendiet om 

10.000 kronor och kan i särskilda fall delas mellan högst tre mottagare.  

§6 

Kulturstipendiat/-er utses av KSFD efter inkomna förslag från ledamot, sökanden själv eller på 

förslag från allmänheten. Förslag skall vara inkomna före förslagstidens utgång. Den samlade 

KSFD kan föreslå och utse stipendiat/-er efter förslagstidens utgång.  

§7 

KSFD skall till protokollet kort motivera sina beslut i kulturpris- och stipendiefrågorna. 

§8 

Kulturpris och stipendiebelopp ska överlämnas på dag och plats som KSFD fastställer.  

§9 

KSFD skall senast en månad före förslagstidens utgång genom annons i lokal tidning, 

information på kommunens hemsida och på annat lämpligt sätt informera allmänheten om att 

kulturstipendium kan föreslås eller sökas och kulturpris föreslås till KSFD. Förslagen skall ha 

inkommit till KSFD senast dag före midsommarafton (21 juni 2007). Förslag inkomna efter 

förslagstidens utgång kan ej beaktas. 

 

Reglerna har fastställts av Kommunstyrelsens Främjandedelegation vid sammanträden 2007-03-

04 samt 2007-05-09.  
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Dokumentansvarig: Sektor bildning och lärande 
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Beslutad av: Kommunstyrelsen 
Ersätter tidigare beslut KS § 62/2016, KS2016/0099 
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Handläggare: Håkan Karlsson 
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1. Inledning 
Sedan flera år delar Kungälvs kommun ut ett idrottsstipendium. Från och med nu delar vi ut 

ett idrottsstipendium och ett idrottspris. 

 

 
2. Relation till andra styrdokument och kommunfullmäktiges strategiska 

mål 

 Kommunfullmäktiges strategiska mål: Gör rätt från början - investera i barn och unga 
 
 

3. Syfte 
Syftet är att kunna uppmärksamma såväl lokala prestationer inom barn- och ungdomsidrotten 

som framgångar på riks- och världsnivå. 

 
 

4. Mål och viljeinriktning 
Målet är att belysa såväl bredden som spetsen inom Kungälvsidrotten. 

 
 

5. Riktlinjer för stipendium till idrottsföreningar eller 

unga idrottsutövare/ungdomsledare 

 Stipendiet syftar till att uppmärksamma och premiera unga idrottsutövare eller 
ungdomsledare. 

 Stipendiet kan delas ut till enskilda föreningar eller personer som ett erkännande för 

särskilda prestationer eller insatser. 

 Stipendiet kan delas av flera stipendiater. 

 Enskild förening skall vara verksam i Kungälvs kommun. 

 Enskild idrottsutövare/ledare skall vara mantalsskriven i Kungälvs kommun. 

 Stipendiaten skall vara aktiv i en idrott i enlighet med Riksidrottsförbundets riktlinjer. 

 Stipendiet kan delas ut till samma lag/person mer än en gång. 

 Del av kommunstyrelsen (bildningsutskottet) är stipendiejury och skall behandla inkomna 

nomineringar och besluta om stipendiegivningen, efter samråd med förvaltningen och 

Idrottsrådet.  

 Ansökan om stipendium eller nominering av stipendiat kan inlämnas av enskild person, 

ledare eller förening. 

 Ledamot av stipendiejuryn äger rätt att själv föreslå kandidater om denne anser att det 

finns berättigade sådana utanför kretsen av sökande. 

 Den totala stipendiesumman uppgår till 10 000 kr.
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6. Riktlinjer för pris till idrottsföreningar och idrottsutövare 

 Priset syftar till att uppmärksamma unika framgångsrika idrottsprestationer eller 
idrottsinsatser. 

 Priset delas ut till enskilda föreningar eller personer som ett erkännande för 

insatsen/prestationen. 

 Priset kan inte delas av flera pristagare. 

 Enskild förening skall vara verksam i Kungälvs kommun. 

 Enskild idrottsutövare skall vara mantalsskriven alternativt född/uppvuxen i Kungälvs 
kommun. 

 Pristagaren skall vara aktiv i en idrott i enlighet med Riksidrottsförbundets riktlinjer. 

 Priset kan delas ut till samma förening/person mer än en gång. 

 Del av kommunstyrelsen (bildningsutskottet) är jury och skall behandla inkomna 
nomineringar samt besluta om priset, efter samråd med förvaltningen och 

Idrottsrådet.  

 Ansökan om pris eller nominering av pristagare kan inlämnas av enskild person, 

ledare eller förening. 

 Ledamot av stipendiejuryn äger rätt att själv föreslå kandidater om denne anser att det 
finns berättigade sådana utanför kretsen av sökande. 

 Den totala prissumman uppgår till 10 000 kr som Kungälvs kommun ger i ett 

extra bidrag till ett av pristagaren angett område inom barn- och ungdomsidrotten 

i Kungälvs kommun. 

 
 

7. Levandegöra 
Riktlinjerna publiceras på kommunens hemsida. 

 

Tidplan: 

 I början av januari annonseras om nomineringsförfarandet. 

 I januari och februari inkommer nomineringar av kandidater. 

 15 februari sista dag för nominering. 

 I februari/mars behandlas inkomna nomineringar av juryn. 

 I mars beslutar juryn om stipendie- och prisgivning. 

 Stipendium och pris delas ut vid lämpligt tillfälle senare under året, tex vid 
nationaldagsfirandet. 

 
 

8. Uppföljning 
Revidering/översyn av riktlinjerna ska ske varje mandatperiod. 
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Kungälvs kommuns stipendium 
för en hållbar utveckling 
Föreskrift 

Diarienummer: 
Dokumentansvarig: 
Beredande organ:  
Beslutad av:  
Datum för beslut: 
Giltighetstid:  
Handläggare: 

KS2019/2024
Ekonomi och upphandling, Ekonomichef 
Ekonomiberedningen  
Kommunfullmäktige 
2015-12-10 
2023-12-31
Pia Jakobsson   
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Stadgar för  
Kungälvs kommuns Stipendium för en Hållbar Utveckling. 

§1 Stipendiet är avsett att uppmuntra insatser som bidrar till en hållbar utveckling, lokalt
eller globalt.

Begreppet hållbar utveckling har definierats av FN som en utveckling där vi får ”ett 
samhälle som tillgodoser dagens behov utan att undergräva framtida generationers 
möjligheter att tillgodose sina behov”.  I miljöbalken definieras begreppet som att 
”nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö”.  

Insatser för en hållbar utveckling kan göras inom bl a följande områden: naturvård, 
biologisk mångfald, friluftsliv, renare luft, vatten och mark, minskade avfallsmängder, 
källsortering, effektivare användning av energi, vatten och material, folkbildning inom 
området samt miljörelaterade folkhälso- eller sociala insatser.  

§2 Kommunstyrelsen utdelar stipendiet, vilket utgår med belopp som kommunfullmäktige
beviljar för ändamålet.

Stipendiet kan delas upp på flera kandidater.

Stipendiemedel kan inte reserveras från ett år till ett annat.

§3 Stipendiet skall delas ut till person som är bosatt och/eller verkar i kommunen eller på
annat sätt har anknytning till kommunen. Stipendium kan även utdelas till företag eller
organisationer etc som verkar i kommunen.

§4 Stipendium utdelas för ett år i sänder och får tilldelas samma mottagare högst två år i
följd.

§5 Kommunstyrelsen utser stipendiater. Stipendiebelopp överlämnas på lämplig dag och
plats, som kommunstyrelsen fastställer.

Det åligger kommunstyrelsen att minst en månad före förslagstidens utgång genom 
annonsering i lokalpressen och på annat lämpligt sätt informera om stipendiet. 

Stipendiet kan utdelas även utan egen ansökan, nämligen på grundval av väl motiverat 
förslag från kommunstyrelsen, enskild person, företag eller organisation. 

Stipendieförslag som inkommit efter förslagstidens utgång beaktas ej. 

__________ 
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Dnr: XXXXXXX
Datum: 2022-04-07

Handläggarens namn
Andreas Persson

2022-03-18

Styrdokument- Riktlinjer Kulturgaranti (Dnr KS2022/0580-1)

Sammanfattning

Förvaltningen har fått ett politiskt uppdrag av Kungälvs trion att utreda och redovisa ett förslag för
hur en kulturgaranti kan införas i Kungälvs kommun. Förvaltningen redovisade hur ett sådant
förslag kan se ut i Kungälvs kommun i ett tjänsteutlåtande i oktober 2021. I tjänsteskrivelsen
angavs det vidare att förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett styrande dokument för
Kulturgarantin. Förvaltningen har därefter tagit fram en riktlinje som motsvarar viljeriktningen i
beslut KS2021/1311.

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att
1. Riktlinjer för kulturgarantin antas.

Juridisk bedömning

Kulturverksamheten regleras inte av speciallagstiftning. Kulturgarantin faller in under
kommunens kompetens då det är en kommunal angelägenhet enligt kap 2. 1–2 §§
kommunallagen (2017:725). Att barn och elever har möjlighet att ta del av kulturverksamhet är
att betrakta som allmänt intresse för kommunens medlemmar och därmed en kommunal
angelägenhet. Det finns därmed inget juridiskt hinder från att implementera en kulturgaranti.

Förvaltningens bedömning

Bakgrund
Ärendet initierades på uppdrag från Kungälvstrion i budgetdirektivet vilken upprättades 2020-
04-08. Uppdraget formulerades på följande sätt:  Den politiska uppdragsgivaren vill under
mandatperioden ge fler barn och ungdomar möjlighet att delta i kulturskolans verksamhet genom
införandet av en kulturgaranti (KS2020-0729-1).  I detta budgetdirektiv ges ett uppdrag till
förvaltningen vilket lyder på följande sätt:  Utred införandet av en kulturgaranti under
mandatperioden.

Ytterligare uppdrag framkommer i dokumentet aktualisering av Kungälvstrions budgetdirektiv
(KS2021/0650–2). I budgetdirektivet framkommer det att kulturgarantin ska inarbetas under
höstterminen 2022.

Förvaltningen fick politiskt uppdrag att utforma ett förslag på hur Kulturgarantin ska se
ut i Kungälvs kommun och därefter redovisa detta. Detta presenterades i kommunstyrelsen 2021-
10-22. Förvaltningen fick då i uppdrag att upprätta ett styrande dokument i Kungälvs kommun enligt
förslaget som redovisades för kommunstyrelsen.

Bedömning
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Förvaltningen har upprättat ett förslag för riktlinjer gällande kulturgaranti i Kungälvs kommun. 
Riktlinjerna anger de yttre ramarna för hur kulturgarantin ska implementeras i Kungälvs kommun. 
Förvaltningen har bedömt att riktlinjerna ska omfatta hur många kulturaktiviteter som till ett 
minimum ska gälla samt för vilka barn och unga. Vidare beskriver även riktlinjerna vilka som 
ansvarar för att kulturgarantin ska genomföras. Ytterligare beskrivningar som finns med är hur de 
fristående skolorna omfattas samt hur kulturgarantin ska finansieras. 

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
Ärendet kulturgaranti har koppling till kommunfullmäktiges strategiska mål nummer tre och fyra, det 
vill säga att ge möjligheter till en aktiv fritid för alla åldrar samt att alla medborgare ska ha en 
möjlighet att delta i ett rikt och aktivt kulturliv. Målgruppen som ska omfattas av kulturgarantin är 
alla barn och elever i åldrarna 6–16 år, vilka kommer genom kulturgarantin kunna erbjudas större 
möjligheter att ta del av kulturaktiviteter. På så sätt förväntas även kommunfullmäktiges strategiska 
mål tre och fyra att uppnås i högre grad.

Ärendet har vidare koppling till kommunstyrelsens resultatmål nummer åtta, att fler barn, unga och 
äldre- inklusive personer med funktionsvariation deltar i ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv. 
Förvaltningen bedömer i och med att Kungälvs kommun beslutar om riktlinjer möjliggörs högre grad 
av måluppfyllelse.  

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Ärendet Kulturgaranti har en koppling till mål 5. Jämställdhet samt mål 10. Minskad
ojämlikhet. Ärendets beröringspunkt med mål nummer 5 grundar sig i att en majoritet av de som tar 
del av kulturaktiviteter utöver den obligatoriska skolverksamheten är flickor. Genom kulturgarantin 
kan fler pojkar erbjudas kulturaktiviteter. Kopplingen till mål nummer 10 grundar sig i att barn och 
elever i socioekonomiskt svagare grupper tenderar till att i lägre grad delta i kulturaktiviteter. 
Genom Kulturgarantin kan skillnaden mellan grupper minska i och med att Kungälvs kommun 
erbjuder kulturaktiviteter till samtliga barn och elever i kommunen mellan åldrarna 6–16.

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Ärendet har koppling till styrdokumentet Vision 2040. I dokumentet framkommer den
politiska viljeyttringen om hur Kungälvs kommun ska utvecklas. När det gäller kultur och fritid anges 
det att Kungälv är en kommun med tydlig kultur- och idrottsprofil. Invånare i alla åldrar ska ha 
möjlighet till ett rikt och aktivt liv samt kreativ fritid samt I Kungälv 2040 finns ett rikt och varierat
kulturutbud och en utvecklad upplevelsenäring som lockar både kommunens egna invånare och 
turister. 

Ytterligare dokument med koppling till ärendet är Kulturprogrammet. Kulturprogrammets syfte är att 
skapa fler kontaktytor mellan boende i Kungälvs kommun, främja integration samt skapa 
gynnsamma förutsättningar att ytterligare utveckla kulturen i kommunen. I Kulturprogrammet 
framkommer att barn och ungas möte med kulturen är identifierat som ett område vilket är särskilt 
viktigt att beakta.

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Den berörda målgruppen är barn och elever mellan åldrarna 6-16. Kulturgarantin syftar till att 
erbjuda professionella kulturaktiviteter till den berörda målgruppen. Kulturgarantins effekt bedöms 
vara att fler grupper och enskilda barn och elever kan ta del av ett varierat och rikt kulturutbud. 
Genom kulturgarantin förväntas därför barn och elever i Kungälvs kommun få mer likvärdiga villkor 
att ta del av kulturverksamheten. De grupper som idag i lägre grad deltar i kulturverksamheten 
förväntas påverkas mest av åtgärden. Exempelvis deltar barn och elever i
socioekonomiskt svagare grupper samt barn och elever i landsbygdsområden i lägre grad. 
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Kulturgarantin förväntas även indirekt få en påverkan på näringslivet. Anledningen till detta är att de 
aktiviteter som ryms inom kulturgarantin kan utföras av externa professionella kulturutförare. Detta 
innebär att Kungälvs kommun kan behöva anlita externa utförare för att genomföra workshops, 
övningar etc.

Kulturgarantin, i synnerhet vilka aktiviteter som genomförs, kommer att utformas i samråd med 
eleverna. Det kommer att erbjudas olika forum där elevernas synpunkter inhämtas vilket ger ett 
underlag för utformningen av kulturgarantin. Elevernas delaktighet är centralt utifrån både ett 
barnperspektiv samt demokratiperspektiv.

Sedan i januari 2020 är FN:s konvention om barnets rättigheter svensk lag. Barnkonventionen slår 
fast att alla barn har vissa grundläggande rättigheter varav flertalet är kopplade till kultur. Artikel 13 
hävdar att barnet ska kunna ”söka, motta och sprida information och tankar av alla slag, i tal, skrift 
eller tryck, i konstnärlig form eller genom annat uttrycksmedel som barnet väljer.” I artikel 27
formuleras barnets rätt till ”den levnadsstandard som krävs för barnets fysiska, psykiska, andliga, 
moraliska och sociala utveckling”, i vilken kulturen kan sägas ha en viktig roll. Framför allt är det i 
artikel 31 som kulturens roll för barn och unga lyfts fram. Där stipuleras att barnet inte bara ska ha 
rätt att ”fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet” utan även att de länder som undertecknat 
konventionen ska främja barnets deltagande. Konventionsstater ska vidare ”uppmuntra 
tillhandahållandet av lämpliga och lika möjligheter för kulturell och konstnärlig verksamhet”.

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.
Förvaltningen bedömer att berörd personal inte kommer få en ökad arbetsbelastning i och med att 
riktlinjerna genomförs. Förvaltningen bedömer att arbetet inom Kulturgarantin genomförs i hög 
utsträckning inom befintlig verksamhet. Genom att implementera riktlinjerna så förtydligas delar av 
kulturskolans arbete samt att Kungälvs förbinder sig till att garantera ett visst kultutbud. 

Ekonomisk bedömning
Inom kulturverksamheten finns det personella resurser som kan erbjuda kompetens för att 
genomföra kulturgarantin i viss utsträckning. Majoriteten av de kulturupplevelser som barn och 
elever får i Kungälv finansieras främst av statsbidraget Skapande skola. Kulturens befintliga budget 
kan finansiera punktinsatser för vissa aktiviteter men räcker inte för att finansiera en aktivitet per 
elev och årskurs.

Kulturrådet administrerar ett statsbidrag vilket heter Skapande skola. Skapande skola medverkar till 
att kulturella och konstnärliga uttryck långsiktigt integreras i skolan. Bidraget ökar elevernas eget 
skapande genom möten med professionella kulturaktörer. Bidraget stärker elevernas tillgång till 
kulturens alla uttrycksformer.

År 2021 delar 257 kommunala huvudmän och 108 fristående huvudmän samt 2 statliga huvudmän 
på bidraget Skapande skola. 32 av de kommunala huvudmännens ansökningar är dessutom 
planerade i samverkan med fristående skolor i kommunen. Kulturrådet fördelar drygt 196 miljoner 
kronor för kulturinsatser i landets grundskolor för nästa läsår 21/22. Tack vare regeringens 
förstärkning på 25 miljoner kronor för 2021 innebär det en ökning per elev mot tidigare år. 
Bidragsramen har varierat i storlek under de senaste åren vilket framkommer
utifrån tabellen nedan.

För läsåret 20/21 fick kommunen sin högsta tilldelning med beviljat bidrag med 245 kr per elev. De 
år då statsbidraget har varit lägre än det för 2021 har kommunen inte kunnat genomföra en aktivitet 
i samtliga årskurser trots att kulturskolans personal har genomfört aktiviteter utanför skapande 
skola i vissa årkurser.

För att säkerställa en kulturgaranti med en eller flera kulturaktiviteter per elev och läsår krävs en 
omfördelning inom förvaltningens budget de år då statsbidraget eventuellt minskar jämfört med 
(2021) tilldelning.



7/22 Styrdokument- Riktlinjer Kulturgaranti - KS2022/0580-1 Styrdokument- Riktlinjer Kulturgaranti : Styrdokument- Riktlinjer Kulturgaranti

4 (4)

Förslag till beslut
1. Riktlinjer för kulturgarantin antas

Matilda Skön Dennis Reinhold
Kulturchef Sektorchef

Expedieras till: Kajsa Persson, kultursamordnare
Matilda Skön, Dennis Reinhold, Andreas Persson.

För kännedom till:
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Inledning

Utformningen av en kulturgaranti bygger på skolans uppdrag att arbeta med estetik,
kultur och skapande genom att både se till att alla elever får kännedom om
samhällets kulturutbud, använda estetiska uttryckssätt och skapande arbetssätt som
en del av undervisningen. Genom att i olika årskurser erbjudas en viss sorts
förutbestämda kulturella uttryck, så har eleven efter avslutad skolgång tagit del av ett
varierat kulturutbud.

1. Relation till andra styrdokument
Riktlinjen har koppling till styrdokumentet Vision 2040. I dokumentet framkommer den
politiska viljeyttringen om hur Kungälvs kommun ska utvecklas. När det gäller kultur
och fritid anges det att  Kungälv är en kommun med tydlig kultur- och idrottsprofil.
Invånare i alla åldrar ska ha möjlighet till ett rikt och aktivt liv samt kreativ fritid  samt  I
Kungälv 2040 finns ett rikt och varierat kulturutbud och en utvecklad
upplevelsenäring som lockar både kommunens egna invånare och turister.

Ytterligare styrdokument med koppling till riktlinjen är Kulturprogrammet.
Kulturprogrammets syfte är att skapa fler kontaktytor mellan boende i Kungälvs
kommun, främja integration samt skapa gynnsamma förutsättningar att ytterligare
utveckla kulturen i kommunen. I Kulturprogrammet framkommer att barn och ungas
möte med kulturen är identifierat som ett område vilket är särskilt viktigt att beakta.

Vidare finns det koppling till nationellt styrda författningar, dessa är läroplanerna för
grundskolan och grundsärskolan (Lgr11 och Lsär11). I dessa är framgår
nedanstående.

Skolans värdegrund och uppdrag:

Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla
olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans,
musicerande och skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet.
En harmonisk utveckling och bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska,
tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Förmåga till eget
skapande hör till det som eleverna ska tillägna sig.

Övergripande mål och riktlinjer:

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grund(sär)skola kan
använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama
och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud.

Ytterligare koppling till nationellt styrd författning är till barnkonventionen. Sedan i
januari 2020 är FN:s konvention om barnets rättigheter svensk lag.
Barnkonventionen slår fast att alla barn har vissa grundläggande rättigheter varav
flertalet är kopplade till kultur. Artikel 13 hävdar att barnet ska kunna ”söka, motta och
sprida information och tankar av alla slag, i tal, skrift eller tryck, i konstnärlig form
eller genom annat uttrycksmedel som barnet väljer.” I artikel 27 formuleras barnets
rätt till ”den levnadsstandard som krävs för barnets fysiska, psykiska, andliga,
moraliska och sociala utveckling”, i vilken kulturen kan sägas ha en viktig roll.
Framför allt är det i artikel 31 som kulturens roll för barn och unga lyfts fram. Där



7/22 Styrdokument- Riktlinjer Kulturgaranti - KS2022/0580-1 Styrdokument- Riktlinjer Kulturgaranti : Riktlinjer Kulturgaranti i Kungälvs kommun

4

stipuleras att barnet inte bara ska ha rätt att ”fritt delta i det kulturella och konstnärliga
livet” utan även att de länder som undertecknat konventionen ska främja barnets
deltagande. Konventionsstater ska vidare ”uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga
och lika möjligheter för kulturell och konstnärlig verksamhet”.

2. Syfte
Syftet med riktlinjen att fastställa ramar för hur kulturgarantin ska genomföras i
Kungälvs kommun. Riktlinjen är en central del för att verksamheten ska kunna ta
fram en handlingsplan där genomförandet beskrivs på en mer detaljerad nivå.

Syftet med kulturgarantin är att stärka barn och elevers rätt att ta del av ett
rikt och varierat kulturutbud. Fler barn och elever kommer att få möjlighet att uppleva
kultur på lika villkor. Kulturgarantin är utöver detta ett sätt att uppnå politiska mål om
att fler ska ha möjlighet till ett rikt och varierat kulturutbud. Genom kulturgarantin så
förbinder sig Kungälvs kommun att erbjuda professionell kultur till barn och elever.

3. Mål och viljeinriktning
Kulturgarantin ska gälla alla barn och unga i åldrarna 6–16 år som går i skola i
Kungälv. Arbetet med kulturgarantin utgår från mål i läroplanen kombinerat med
erfarenheter från kulturpedagogiskt arbete och i dialog med personal inom skola.
Kungälvs kommun ska erbjuda eleverna minst en kulturupplevelse per läsår.

4. Definition av professionell kulturaktör
Elevernas kulturupplevelser ska utgå ifrån upplevelser som är framtagna av
professionella kulturaktörer. Det innebär att aktörerna ska ha en konstnärlig
utbildning inom sitt konstområde och/eller huvudsakligen vara yrkesverksam inom
konstområdet. Verksamheten bedömer att detta är en garant för att barn och unga i
Kungälvs kommun ska kunna ta del av kvalitativa kulturupplevelser. Definitionen av
professionell kulturaktör är skapad av Arbetsförmedlingen Kultur och Media. Samma
definition används även av Kulturrådet.

5. Finansiering
Majoriteten av de kulturupplevelser som barn och elever kan få inom ramen för
Kulturgarantin i Kungälv finansieras främst av statsbidraget Skapande skola.

Kulturrådet administrerar ett statsbidrag vilket heter Skapande skola. Skapande skola
medverkar till att kulturella och konstnärliga uttryck långsiktigt integreras i skolan.
Bidraget ökar elevernas eget skapande genom möten med professionella
kulturaktörer. Bidraget stärker elevernas tillgång till kulturens alla uttrycksformer

6. Styrgrupp
Ansvarar för samordningen av kulturaktiviteter inom skapande skola och
kulturgarantin samt är sammankallande för ombuden. Kulturchef för dialog med
sektorn om vilka roller samt personer som ingår i styrgruppen. Styrgruppen är
ansvarig för att ta fram en handlingsplan (tillämpningsanvisning).
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7. Fristående huvudmän
De fristående huvudmännen ska erbjudas att delta i Kulturgarantin på samma villkor
som de kommunala skolorna.

8. Elevinflytande
Riktlinjen vänder sig mot barn och ungas möjlighet att ta del av kulturupplevelser,
därför behöver barn och unga få möjlighet att påverka innan, under och efter
insatserna är genomförda.

9. Levandegöra
Riktlinjen kommer att publiceras på hemsidan samt även förmedlas till berörda
rektorer innan handlingsplanen upprättas.

10. Uppföljning
Dokumentet kommer följas upp var fjärde år om revideringar inte behövs tidigare
utifrån lagändring eller av annat skäl
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Datum

2/16/2022

BEREDNINGEN FÖR 
BILDNING OCH LÄRANDE

Ärende:

Beredningsskrivelse – Policy för skolbibliotek

Diarienummer:

KS2022/0297-1

Instans:

Beredningen för bildning och lärande

Beredningsskrivelse- Policy för skolbibliotek

Beredningen för bildning och lärande har tagit fram denna Policy för skolbibliotek för 
Kungälvs kommunala grundskolor. Policy för skolbibliotek är en del av arbetet med 
beredningsuppdraget: Politisk inriktning om hur bästa möjliga
förutsättningar skapas för en kunskapsskola med hög måluppfyllelse. 

Syftet med policyn är att skapa en gemensam riktning för utvecklingen av skolbiblioteken i 
kommunen. Policyn skall bidra till att öka likvärdigheten och kvalitativ 
skolbiblioteksverksamhet som gynnar alla elevers kunskapsinhämtning i Kungälvs 
kommunala skolor.

Enligt Beredningen för bildning och lärande strävar vi i Kungälv efter att alla barn och elever 
har tillgång till litteratur, medier och information som medel för att utveckla språk och 
kunskap. För att kunna omvandla information till kunskap och bli delaktiga i ett demokratiskt 
samhälle behöver barn och unga vägledning i att källkritiskt söka, välja och värdera 
information. Högläsning, lässtimulans och många tillfällen att samtala om litteratur bidrar till 
lusten att läsa och ger läsengagemang. En stark läskultur i skolan stärker barn och elevers 
språk-och kunskapsutveckling.

I Kungälv bör skolbiblioteken sträva efter att ha bemanning, öppet-tider och resurser som 
möjliggör att skolbibliotekspersonalen aktivt kan bidra till elevernas språk- och 
kunskapsutveckling i samarbete med övrig pedagogisk personal. 

Personalen i skolbiblioteket bör få relevant utbildning för uppdraget och möjlighet till 
kompetensutveckling. Rektor ansvarar för att pedagogisk personal använder skolbiblioteket i 
undervisningen och bidrar i planering och utformning av biblioteksverksamheten. 
För de elever som är i behov av anpassningar eller särskilt stöd kan skolbiblioteket stötta upp 
och vara en viktig resurs. Skolbiblioteksansvarig bör även tillgodose och främja flerspråkiga 
elevers behov av läsning på modersmålet. 

Lärarna har huvudansvaret för undervisningen, men skolbibliotekarien ska sträva efter att 
fungera som en samarbetspartner till läraren och ett stöd för eleverna. 
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Datum

2/16/2022

Skolbibliotekarien ansvarar för bibliotekets medieurval men kan till exempel också vara 
delaktig i eller driva olika läsprojekt, genomföra bokprat och övningar i informationssökning 
och källkritik.

Förslag till beslut
1. Upprättad dokument: Policy för skolbibliotek antas.

                     Beredningen för bildning och lärande

Expedieras till  

För kännedom till:
Dennis Reinhold, 
Matilda Skön,
Annie Alsterholm
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Inledning 

 

Beredningen för bildning och lärande har tagit fram denna skolbiblioteks Policy för Kungälvs 

kommuns kommunala grundskolors i och med den nya skolbiblioteksutredningen. Vårt syfte 

är att verka för läsning och bildning i Kungälvs kommuns kommunala skolor.  

Policy för skolbibliotek ska gälla från 2022 och med revidering varje mandatperiod.  

Skolbiblioteksverksamheten har en pedagogisk funktion vars främsta uppdrag är att genom 

samverkan med pedagoger: 

• Bidra till att stärka elevers språkliga förmåga 

Verksamheten stödjer pedagogers undervisning för att stärka elevers läs- och 

kommunikationsförmåga (med t.ex. text, bild, ljud och film), där alla elevens språk är 

värdefulla, samt arbetar för att öka elevers läsintresse och för att främja läsning och tillgänglig 

läsning. 

• Bidra till att stärka elevers digitala kompetens 

Verksamheten stödjer pedagoger och elevers arbete med informationssökning, källkritik, 

säker internetanvändning, samt upphovsrätt och de lagar som styr vårt agerande och 

interagerande på internet. 

• Skapa ett skolbibliotek för alla Kungälvs kommunala skolor 

Skolbiblioteken stödjer verksamheten att få överblick över skolans lärresurser och handleder  

pedagoger och användning av resurserna.  

Skolbibliotekets innehåll präglas av representation av samhällets mångfald, där 

minoritetsgrupper får möjlighet att uppleva identifikation genom skolbibliotekets resurser. 

Samtidigt är resurserna anpassade till elevers olika språkliga nivå och förutsättningar (t.ex. 

genom flerspråkig litteratur och lättlästa alternativ). 

Skolbiblioteket utgör en betydelsefull pedagogisk resurs som bidrar till elevers lärande. Några 

förutsättningar är särskilt viktiga för att skolbiblioteken ska kunna bidra till utveckling 

(exempelvis elevernas språkutveckling, läsförmåga och informationskompetens). Att kunna 

läsa, skriva och ha digital kompetens är en förutsättning för lärande, en demokratisk rättighet 

och viktigt för att kunna vara en aktiv samhällsmedborgare. 

Begreppsdefinition  

När vi fortsatt använder begreppet skolor i vår text menar vi den kommunala grundsärskolan 

och de kommunala grundskolor som finns i Kungälvs kommun.   

I begreppet likvärdighet menar vi att alla elever skall ha tillgång till ett skolbibliotek oavsett 

vilken kommunal skola man går på i Kungälvs kommun. Hur verksamheten skall utformas för 

att nå målet kan variera beroende på skolornas behov och förutsättningar. Det kan vara så att 
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skolan har tillgång till ett eget skolbibliotek eller att man har gångavstånd till ett lokalt 

bibliotek eller att det kommer en bokbuss till skolan regelbundet.  

Relation till andra styrdokument 

Bibliotekslagen 
Enligt bibliotekslagen ska kommunerna anta planer för biblioteksverksamheten. I SOU 

2021:31 föreslås att det även ska antas planer för skolbiblioteken. Samtliga huvudmän föreslås 

utforma dessa, även de enskilda huvudmännen.  

 

Skollagen 
Skollagen 2 kap 36§ anges att Eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, 

sameskolan, gymnasieskolan, gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek2.  
 

Skolverket  
Skolverket3 har kommit ut med ett nytt förtydligande som innebär att rektor kan organisera så 

att skolbiblioteken stärker elevernas utbildning. Skolverket skriver även att bemanning är en 

förutsättning för att skolbiblioteket inte bara ska vara ett rum med böcker.  

 

Det finns många fördelar med att skolbiblioteken bemannas av fackutbildade bibliotekarier. 

Genom sin utbildning har de fått med sig kunskaper och färdigheter som kompletterar 

lärarnas. Om skolbiblioteket bemannas med lärare eller annan personal är det lämpligt att de 

får kompetensutveckling utifrån skolbiblioteksperspektiv. 

Beredningen bildning och lärande tolkar det som att rektors uppgift är att verksamheten i 

skolbiblioteket organiseras så att; 

• Den möter alla elevers behov av språk- och kunskapsutveckling 

• Den är en del av skolans verksamhet 

Kungälvs kommuns strategiska mål 

Policy för skolbibliotek tar även hänsyn till kommunfullmäktiges strategiska mål inom 

utbildningsområdet som är: Att ge goda förutsättningar för livslångt lärande. Kommunen är 

som huvudman ansvarig för den kommunala utbildningen. Det politiska ansvaret innebär att 

skapa så goda förutsättningar som möjligt för det livslånga lärandet. Det handlar bl.a. om 

elevhälsa, bra och välutbildade lärare och skolledare, IT, läromedel och lokaler m m. Det 

handlar också om ledning och styrning av en omfattande organisation, att rätt beslut fattas på 

rätt nivå4. 

Policy för skolbibliotek är en strategisk handlingsplan med utgångspunkt i de mål för 

skolbiblioteken och de formuleringar om verksamhet för barn och unga som presenteras i 

                                                           
1 SOU 2021:3, Skolbibliotek för bildning och utbildning 
2 SFS 2010:800 Skollag, Stockholm: Utbildningsdepartementet 
3 Skolverket (2021), Organisera för skolbibliotek i undervisningen 
4 Kungälvs Trion 2021-2022  
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Biblioteksplanen antagen av kommunfullmäktige 2020-02-06 § 8/20205.  

Beredningen Bildning och lärande föreslår att denna policy ligger till grund för en ny 

skolbiblioteksplan. Den bör läggs till som ett eget kapitel i Kungälvs kommunala 

biblioteksplan.  

 

Policyn för skolbibliotek har koppling till den lokalt långsiktiga skrivelsen 

Digitaliseringspolicyn för Kungälvs kommuns skolor antagen av kommunfullmäktige 2021-

04-156.   

Denna Policy för skolbibliotek tar sin utgångspunkt i de nationella dokumenten 

”Skolbiblioteket som pedagogisk resurs”7, Skolinspektionen 2018 som efter granskning av 

skolbibliotek i Sverige menar att det som brister handlar om avsaknad av samverkan mellan 

skola och skolbibliotek. Det saknas likvärdig tillgång till skolbibliotek för barn och elever 

vilket påverkar läsförståelse samt kunskap om källkritik och informationssökning.  

Skolbibliotek för bildning och utbildning 

Idag finns det i praktiken ingen reglering av hur skolbiblioteken bör se ut på våra skolor. Det 

enda som står angivet i skollagen är att det ska finnas ”tillgång till skolbibliotek”. Det finns 

inget förtydligande till vad begreppet ”skolbibliotek” innebär eller vad syftet med ett 

skolbibliotek är för något. Detta försöker utredningen SOU 2021:3 komma till rätta med. 

Beredningen Bildning och lärande vill lyfta fram några specifika punkter som tas upp i 

utredningen.  

● Skolbiblioteken bör finnas fysiskt nära skolan. I samband med nybyggnation ska man 

sträva efter att ha skolbiblioteket i samma byggnad.  

● Skolbiblioteken bör vara en integrerad del i undervisningen.  

● Skolan skall sträva efter att det finns anställda skolbibliotekarier eller en ansvarig 

lärare som har ansvarsområde skolbiblioteket.  

 

Syfte 

Policy för skolbibliotek tillhör Kungälvs kommun. Policyn är en del i kommunens arbete med 

biblioteksverksamheten som är specifikt riktad till skolelever 6-16 år. Den är ett viktigt 

verktyg för att definiera skolbibliotekens roll och uppdrag.  

 

Syftet med policyn är att skapa en gemensam riktning för utvecklingen av skolbiblioteken i 

kommunen. Policyn skall bidra till att öka likvärdigheten och kvalitativ 

skolbiblioteksverksamhet som gynnar alla elevers kunskapsinhämtning i Kungälvs 

kommunala skolor. 

                                                           
5 Biblioteksplan Kungälvs kommun 20200206, §8/2020 
6 Digitaliseringspolicy förskola-skola Kungälvs kommun 
7 skolbiblioteket som pedagogisk resurs  
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Nuläge  

I Kungälv idag 2021 finns det 17 grundskolor och två gymnasieenheter.  Av kommunens 

grundskolor har de flesta någon form av skolbibliotek. Två av sex folkbibliotek är integrerade 

skolbibliotek, Mimers Hus och Ytterbyskolan, även i Kärna ligger folkbiblioteket i samma 

byggnad som skolan.   

Framtida vision 

Beredningen Bildning och lärandes framtidsvision om Kungälvs kommunala skolbibliotek  

● att det i framtiden finns skolbibliotek på alla kommunala skolenheter.  

● att de nyproducerade skolorna som byggs har ett skolbibliotek som en naturlig del i 

skolans övriga verksamhet.  

● att det i biblioteken finns både pappersböcker och digitala program där man kan läsa 

litteratur.  

● att alla skolbibliotek har ett gemensamt digitalt bibliotekssystem som är integrerad 

med relevanta pedagogiska plattformar.  

● att det digitala bibliotekssystemet visar på helheten av kommunens skolbiblioteks- 

litteratur.  

● att alla skolor har en bibliotekarie i någon form, detta kan med fördel ske gemensamt 

mellan skolor.  

● att kommunen centralt arbetar för ökad tillgång till e-böcker och e-media tillsammans 

med skolan. 

● att det finns en naturlig koppling mellan skolbiblioteken och folkbiblioteken. 

 

Sammanfattning 

I Kungälv strävar vi efter att alla barn och elever har tillgång till litteratur, medier och 

information som medel för att utveckla språk och kunskap. Att kunna läsa, förstå och göra sin 

röst hörd är en rättighet för alla barn och ungdomar. För att kunna omvandla information till 

kunskap och bli delaktiga i ett demokratiskt samhälle behöver barn och unga vägledning i att 

källkritiskt söka, välja och värdera information. Högläsning, lässtimulans och många tillfällen 

att samtala om litteratur bidrar till lusten att läsa och ger läsengagemang. En stark läskultur i 

skolan stärker barn och elevers språk-och kunskapsutveckling. 

 

I Kungälv bör skolbiblioteken sträva efter att ha bemanning, öppet-tider och resurser som 

möjliggör att skolbibliotekspersonalen aktivt kan bidra till elevernas språk- och 

kunskapsutveckling i samarbete med övrig pedagogisk personal.  

Personalen i skolbiblioteket bör få relevant utbildning för uppdraget och möjlighet till 

kompetensutveckling. 

Rektor ansvarar för att pedagogisk personal använder skolbiblioteket i undervisningen och 

bidrar i planering och utformning av biblioteksverksamheten.  

För de elever som är i behov av anpassningar eller särskilt stöd kan skolbiblioteket stötta upp 

och vara en viktig resurs. 

Skolbiblioteksansvarig bör även tillgodose och främja flerspråkiga elevers behov av läsning 

på modersmålet.  
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Lärarna har huvudansvaret för undervisningen, men skolbibliotekarien ska sträva efter att 

fungera som en samarbetspartner till läraren och ett stöd för eleverna.  

Skolbibliotekarien ansvarar för bibliotekets medieurval men kan till exempel också vara 

delaktig i eller driva olika läsprojekt, genomföra bokprat och övningar i informationssökning 

och källkritik.  

Uppföljning 

I skolans ordinarie systematiska kvalitetsarbete bör skolbiblioteksarbetet finnas med. I det 

systematiska kvalitetsarbetet finns uppföljningsområden som är kopplat till skolbiblioteken. 

I samband med att Skolbiblioteksplanen revideras varje mandatperiod blir ansvariga politiker 

uppdaterade och dialog förs om utvecklingen inom området.  

 

 
  



8/22 Beredningsskrivelse- Policy skolbibliotek - KS2022/0297-1 Beredningsskrivelse- Policy skolbibliotek : Policy för skolbibliotek i Kungälvs kommuns grundskolor

6 
 

Referenslista 

 

Digitalisering - förskola - skola Kungälvs kommun 
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2022-02-23
Sida 9 (16)

BEREDNINGEN FÖR BILDNING OCH 
LÄRANDE

Justeras sign

§ 16/2022

Beredningsskrivelse- Policy skolbibliotek (Dnr KS2022/0297)

Beredningen för bildning och lärande har tagit fram denna Policy för skolbibliotek för
Kungälvs kommunala grundskolor. Policy för skolbibliotek är en del av arbetet med
beredningsuppdraget: Politisk inriktning om hur bästa möjliga
förutsättningar skapas för en kunskapsskola med hög måluppfyllelse.

Syftet med policyn är att skapa en gemensam riktning för utvecklingen av skolbiblioteken i
kommunen. Policyn skall bidra till att öka likvärdigheten och kvalitativ
skolbiblioteksverksamhet som gynnar alla elevers kunskapsinhämtning i Kungälvs
kommunala skolor.

Enligt Beredningen för bildning och lärande strävar vi i Kungälv efter att alla barn och 
elever

har tillgång till litteratur, medier och information som medel för att utveckla språk och
kunskap. För att kunna omvandla information till kunskap och bli delaktiga i ett 

demokratiskt
samhälle behöver barn och unga vägledning i att källkritiskt söka, välja och värdera
information. Högläsning, lässtimulans och många tillfällen att samtala om litteratur bidrar 

till
lusten att läsa och ger läsengagemang. En stark läskultur i skolan stärker barn och elevers
språk-och kunskapsutveckling.

I Kungälv bör skolbiblioteken sträva efter att ha bemanning, öppet-tider och resurser som
möjliggör att skolbibliotekspersonalen aktivt kan bidra till elevernas språk- och
kunskapsutveckling i samarbete med övrig pedagogisk personal.
Personalen i skolbiblioteket bör få relevant utbildning för uppdraget och möjlighet till
kompetensutveckling. Rektor ansvarar för att pedagogisk personal använder skolbiblioteket i
undervisningen och bidrar i planering och utformning av biblioteksverksamheten.
För de elever som är i behov av anpassningar eller särskilt stöd kan skolbiblioteket stötta 

upp
och vara en viktig resurs. Skolbiblioteksansvarig bör även tillgodose och främja flerspråkiga
elevers behov av läsning på modersmålet.

Lärarna har huvudansvaret för undervisningen, men skolbibliotekarien ska sträva efter att
fungera som en samarbetspartner till läraren och ett stöd för eleverna. Skolbibliotekarien 
ansvarar för bibliotekets medieurval men kan till exempel också vara
delaktig i eller driva olika läsprojekt, genomföra bokprat och övningar i 

informationssökning
och källkritik.

Beslutsunderlag
Beredningsskrivelse- Policy skolbibliotek (Dnr KS2022/0297)
Policy för skolbibliotek KS2022/0297
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Sammanträdesdatum 2022-02-23
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BEREDNINGEN FÖR BILDNING OCH 
LÄRANDE

Justeras sign

Förslag till Kommunfullmäktige
             Upprättad dokument: Policy för skolbibliotek antas.

__________
Annica Börstell (SD): Lämnar en anteckning till protokollet. 

Expedieras till

För kännedom till Dennis Reinhold, Matilda Skön, Annie Alsterholm
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Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2022-02-23 
Sida  16 (16) 

 
 

 BEREDNINGEN FÖR BILDNING OCH 
LÄRANDE 

 

Justeras sign 

 

Anteckning till protokoll  
 
Beredningsskrivelse- Policy skolbibliotek (Dnr KS2022/0297) 
 
Ang. beredningens förslag på dokument "Bibliotekspolicy" 
Anteckning till protokollet - synpunkter från Sverigedemokraterna i Kungälv. 
 
I bibliotekspolicyn står angivet att "skolbiblioteksansvarig bör även tillgodose och främja 
flerspråkiga elevers behov av läsning på modersmålet". 
Sverigedemokraterna har en annan syn på detta. Skolbiblioteken ska enligt vår mening ha som 
främsta uppgift att bidra till att stärka elevernas språk- och kunskapsutveckling i svenska 
språket. 
 
Resultaten på läsprov i grundskolan visar på stora brister avseende kunskaper i det svenska 
språket. Av naturliga orsaker är elever som har invandrat och elever med annat modersmål än 
svenska överrepresenterade i den grupp som har dåliga kunskaper i att läsa och förstå svenska. 
Det är av största vikt att dessa elever får möjlighet att uppnå kunskapskraven genom fokus 
och prioritering på det svenska språket. Otillräckliga svenskkunskaper är en barriär i 
kunskapsutvecklingen och minskar förutsättningarna att kunna lyckas i vidare studier. 
Kunskaper i svenska är dessutom nyckeln till integration. 
 
Att tillhandahålla litteratur på andra språk än svenska innebär även stora kostnader. Dessutom 
ställs det orimliga krav på bibliotekarierna om de ska kunna vägleda de utländska eleverna i ett 
språk som bibliotekspersonalen själva inte behärskar. Eleverna i dagens skola kommer ju också 
från ett mycket stort antal länder och att täcka in alla de språk som litteraturutbudet skulle 
omfatta är ogörligt. 
 
Annica Börstell 
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KUNGÄLVS 
KOMMUN 

Förvaltningens bedömning 

Sid 1 (1) 

Handläggarens namn 2022-03-18 

Beredningsskrivelse- Policy skolbibliotek (Dnr KS2022/0297-1) 

Juridisk bedömning 

Nedanstående bedömning har gjorts av kommunjurist. 

Enligt 3 § bibliotekslagen (2013:801) är kommuner en av de ansvariga 
huvudmännen för skolbiblioteken. 10 § samma lag hänvisar till 2 kap. 36 § 
skollagen (2010:800), där det bl.a. beskrivs att elever i grundskolan och 
grundsärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek. 

Policyn innehåller en framtidsvision för hur skolbiblioteken ska verka i framtiden. 

Att Kungälvs kommun som huvudman för skolbiblioteken antar en policy med 
närmare beskrivningar kring hur arbetet med de skolbibliotek kommunen ansvarar 
för, bedöms vara förenligt med vad en kommun kan och får göra enligt 
bestämmelserna om vad som utgör kommunala angelägenheter i 2 kap. 
kommunallagen (2017:725). 

Policyn bedöms i övrigt vara förenlig med gällande lagstiftning. 

Ekonomisk bedömning 

Nedanstående bedömning har gjorts av handläggare på ekonomienheten. 

Policyn för skolbibliotek ryms inom befintlig budgetram. 

Postadress: Kungälvs kommun, 442 81 Kungälv. Besöksadress: Ytterbyvägen 2, 442 30 Kungälv. 

Telefon: 0303-23 80 00. E-post: kommun@kungalv.se 

www.kungalv.se 
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Handläggarens namn
Oscar Franzén 

4/7/2022

Remiss från Skolinspektionen om en utökning av en befintlig 
gymnasieskola från NTI Gymnasiet Macro AB. (Dnr KS2022/0328-2)
Sammanfattning
En ansökan från NTI Gymnasiet Macro AB om en utökning vid NTI Handelsgymnasiet 
Göteborg med start läsåret 2023/2024 har inkommit till Skolinspektionen. Kungälvs 
kommun har till senast 6 maj 2022 möjlighet att yttra sig över ansökan. Vid fullt utbyggd 
verksamhet planerar NTI Gymnasiet Macro AB att ha utökat med totalt 36 platser på 
ekonomiprogrammet med inriktning juridik. 

Utifrån intresset för programmet och behovet av antal platser föreslår förvaltningen att 
ansökan beviljas och att yttrandet godkänns som kommunens svar på remissen från 
Skolinspektionen. 

Juridisk bedömning 
Av kommunstyrelsens delegationsordning (F3) framgår att utskott för Bildning och lärande 
har delegation för beslut som rör yttranden till Skolinspektionen så länge yttrandena inte 
gäller enskild person. Kommunens yttranden är viktiga underlag för att Skolinspektionen 
ska kunna bedöma om en etablering av den sökta utbildningen 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. 
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Kraven för att enskild huvudman ska få bedriva skolverksamhet uppdaterades från och med 
1 januari 2019. Förändringarna innebär att den enskilda måste ha erfarenhet eller på annat 
sätt tillgodosett sig insikt i de föreskrifter som gäller för verksamheten samt har ekonomiska 
förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för verksamheten.

Förvaltningens bedömning

Bakgrund
NTI Gymnasiet Macro AB har ansökt om en utökning av antalet platser vid NTI 
Handelsgymnasiet Göteborg med start läsåret 2023/2024. Vid fullt utbyggd verksamhet 
planerar skolan att ha utökat med totalt 36 platser på ekonomiprogrammet med inriktning 
juridik. 

Skolinspektionen har gett Kungälvs kommun tillfälle att yttra sig över ansökan senast den 6 
maj 2022. Kommunens yttrande ska i första hand innehålla en beskrivning av 
friskoleetableringens ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser för 
kommunens skolväsende. Beskrivningen ska avse vilka konsekvenser som etableringen kan 
medföra på sikt, cirka fem år från och med uppstarten. Utöver detta ska yttrandet också 
innehålla följande information: 

1. En befolkningsprognos över kommunens 16-åringar de kommande fem åren (år 2022–
2027).

2. En sammanställning över antalet kommunala fristående gymnasieskolor i kommunen 
som idag erbjuder nedanstående program och inriktningar: Det nationella 
Ekonomiprogrammet med inriktning juridik.

3. Uppgift om antalet befintliga utbildningsplatser på respektive sökt program och 
inriktning (se ovan) vid kommunala respektive fristående gymnasieskolor i kommunen.

4. Uppgift om kommunen avser att erbjuda sökt program och inriktning läsåret 2022/2023 
samt om möjligt läsåret 2023/2024.

5. Om kommunen inte erbjuder sökt program och inriktning läsåret 2022/2023 behöver ni 
redogöra för vilka närliggande kommuner som erbjuder sökt program och inriktning.

Uppgifterna redovisas i bilaga 1-5 i tjänsteskrivelsen.

Bedömning
Förvaltningen bedömer att en nyetablering eller utökning av antalet platser på en fristående 
skola ska godkännas om det motsvarar elevgruppens behov. Utifrån intresset för 
programmet i stort och behovet av antalet platser framöver föreslår förvaltningen att 
ansökan beviljas.

Ekonomiprogrammet 
Av Göteborgsregionens rapport ”Gymnasial utbildning i Göteborgsregionen 2021” framgår 
att det vid reservantagningen 2021 fanns 2 032 platser på Ekonomiprogrammet inom 
Göteborgsregionen varav 1 101 på kommunala skolor och 931 på fristående skolor. Mellan 
2017–2021 har antalet blivit 255 fler, det vill säga en ökning med 14 procent. Under samma 
tid har antalet behöriga sökande ökat med 348 vilket motsvarar en ökning med 22 procent. 
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Sammanfattningsvis har antalet antagna ökat från 1 714 till 2 015 under åren 2017–2021 
vilket motsvarar en ökning med 18 procent.

Göteborgsregionen har beräknat ett framskrivet värde om hur många som kommer antas på 
ekonomiprogrammet 2030 vilket beräknas vara en ökning med 273 antagna elever. Det 
innebär att det enligt dagens dimensionering behövs ytterligare 256 platser förutsatt att 
söktrycket ligger på samma nivå som 2021. 

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
Ärendet har koppling till kommunfullmäktiges strategiska mål 1 om att ge goda 
förutsättningar för livslångt lärande. En utökning av antalet platser ger fler elever 
möjlighet att välja en utbildning som motsvarar deras behov. En överdimensionering av 
antalet platser kan däremot innebära att befintliga utbildningar behöva läggas ner, vilket kan 
leda till att elever på aktuella skolor får sämre förutsättningar för det livslånga lärandet. 
Eftersom det finns ett behov av att utöka antalet platser på ekonomiprogrammet utifrån 
dagens dimensionering bedöms fördelarna med en utökning vara större än riskerna.

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 

Ärendet har koppling till mål nummer 4 i Agenda 2030, Säkerställa en inkluderande och 
likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla. Genom att 
utöka antalet platser på en utbildning med hög efterfrågan får fler elever möjlighet att läsa 
den utbildningen de vill vilket kan bidra till en mer likvärdig och inkluderande utbildning. 
En utökning av antalet huvudmän leder nödvändigtvis inte till ökad kvalitet. Ett större 
utbud av gymnasieplatser kan däremot tillgodose den sökande elevens behov, vilket i sin tur 
kan leda till ökad kvalitet på elevens utbildning. Ökad konkurrens kan dock leda till att 
befintliga skolor som erbjuder utbildningen riskerar att läggas ner, vilket i sin tur kan leda 
till sämre kvalitet på utbildningen för de elever som tvingas byta skola.

Bedömning utifrån politiska styrdokument 

Ärendet har koppling till styrdokumentet ”Social översiktsplan – plan kring ökat 
innanförskap 2027” (KS2019/1500). I kapitel 10, ”Utbildning”, ska förvaltningen göra 
insatser som verkar för en allsidig social sammansättning av eleverna i skolan. En 
utökning av antalet platser på en utbildning med högt söktryck ger fler elever möjligheten 
att läsa det program de vill vilket kan öka den allsidiga sociala sammansättningen, då fler 
oavsett bakgrund har möjlighet att läsa det de vill.

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Ökad konkurrens när det gäller antal platser kan dels leda till fler valmöjligheter, dels till att 
befintliga utbildningar och skolor avvecklas. Att utbildningar avvecklas drabbar i första hand 
befintliga elever som redan går på skolorna eftersom de kan tvingas byta skola. Att byta 
skola kan i sin tur leda till brist på kontinuitet och brister när det gäller betyg och 
bedömning. I ett fåtal fall kan det även leda till att en elevs gymnasieutbildning förlängs 
eftersom det bristerna kan göra att det tar längre tid att avsluta sin utbildning.
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Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv
En utökning som inte motsvarar elevernas efterfrågan på platser kan innebära omställning 
av lokaler och personal för berörda organisationer.

Ekonomisk bedömning
I den senaste befolkningsprognosen beräknar antalet ungedomer i åldern 16–20 inom 
Göteborgsregionen öka med 12 000 fram till 2030 jämfört med 2020. En ökning av antalet 
elever ställer kvar på en utökning av antalet gymnasieplatser. Hur många platser som 
kommer behövas på varje program är dock svårt att förutse.

Både kommunala och fristående skolor kommer behöva anpassa sina organisationer utifrån 
hur behovet ser ut och kommer utvecklas. Varje tillkommande plats som inte motsvarar 
elevernas behov innebär omställning av lokaler och personal för berörda organisationer. Det 
innebär också att de ekonomiska medel som bidragit till etablering av befintliga fristående 
skolor inte utnyttjas fullt ut.

Förslag till beslut
Yttrande godkänns som kommunens svar på remiss från Skolinspektionen om 
utökning av antalet platser vid NTI Handelsgymnasiet Göteborg.

Dennis Reinhold Amela Filipovic
Sektorchef Verksamhetschef

Expedieras till: tillstand@skolinspektionen.se

För kännedom till:
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Åldersklass 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Antal 16-åringar 614 615 637 671 669 653



15/22 Remiss från Skolinspektionen om en utökning av en befintlig gymnasieskola från NTI Gymnasiet Macro AB. - KS2022/0328-2 Remiss från Skolinspektionen om en utökning av en befintlig gymnasieskola från NTI Gymnasiet Macro AB. : Bilaga platser på program

Bilaga remissvar till Skolinspektionen gällande friskolor 2022

Ansökta program
Antal platser 
kommunen 

erbjuder
Inriktning 

juridik
Erbjuder kommunen 
programmet 2022/2023

Närliggande kommuner som 
erbjuder programmet

Ekonomiprogrammet (EK) 307 45 Ja  
Försäljning- och service (FS) 
(Handel och admin) 71  Ja  
Humanistiska (HU) Nej  Nej Alingsås och Göteborg
Naturvetenskapliga (NA) 127  Ja  
Samhällsvetenskapliga (SA) 220  Ja  

Vvs- och fastighet (VF) Nej  Nej
Göteborg, Kungsbacka och 
Stenungsund

Vård- och omsorg (VO) 28  Ja  
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Handläggarens namn
Oscar Franzén 

4/7/2022

Remiss från Skolinspektionen - Godkännande av huvudman för en 
särskild variant, ansökan från Donnergymnasiet AB (Dnr KS2022/0329-2)
Sammanfattning
En ansökan från Donnergymnasiet AB om godkännande av huvudman för särskild variant 
inom det estetiska området vid Donnergymnasiet i Göteborgs Stad från och med läsåret 
2023/2024 har inkommit till Skolinspektionen. Kungälvs kommun har till senast den 6 maj 
att yttra sig över ansökan. Förvaltningen bedömer att inriktningen inte får någon direkt 
inverkan på möjligheten att bedriva en kostnadseffektiv och kvalitativ utbildning på 
befintliga skolor då ansökan inte gäller en utökning av antalet platser. Förvaltningen föreslår 
därför att ansökan antas och att yttrandet godkänns som kommunens svar på remissen från 
Skolinspektionen.  

Juridisk bedömning 
Av kommunstyrelsens delegationsordning (F3) framgår att utskott för Bildning och lärande 
har delegation för beslut som rör yttranden till Skolinspektionen så länge yttrandena inte 
gäller enskild elev. Kommunens yttranden är viktiga underlag för att Skolinspektionen ska 
kunna bedöma om en etablering av den sökta utbildningen skulle medföra påtagliga 
negativa följder för den del av skolväsendet som anordnas av den kommunala verksamheten. 

Ansökan gäller en särskild variant av utbildning, det vill säga en avvikelse inom de nationella 
programmen, som regleras i 5 kap. Gymnasieförordningen. I 5 kap. 2 § redogörs 
förutsättningar för ett godkännande av en särskild variant inom det estetiska området, som 
är följande:

1. Utbildningar är av god kvalitet.
2. Utbildningen efterfrågas av elever med särskilda färdigheter inom det estetiska området.
3. Kostnaden för utbildningen är rimlig i förhållande till utbildningens syfte och 

kostnaden för annan gymnasial utbildning.
4. Huvudmannen har ställt upp behörighetskrav och urvalsgrunder enligt 7 och 8 §§. 

Förordning (2012:402).

Förvaltningens bedömning
Bakgrund
Donnergymnasiet AB hos Skolinspektionen ansökt om godkännande av huvudman för en 
särskild variant av gymnasieutbildning vid den fristående gymnasieskolan Donnergymnasiet 
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i Göteborgs stad från och med läsåret 2023/2024. Kungälvs kommun har till senast 6 maj 
2022 att yttra sig över ansökan. 

Kommunens yttrande ska innehålla en konsekvensbeskrivning för en etablering av den sökta 
utbildningen. Konsekvensbeskrivningen bör presentera vilka ekonomiska, organisatoriska 
och pedagogiska konsekvenser som kan uppstå på lång sikt vid start av sökandens planerade 
utbildning, där lång sikt menas cirka fem till sex år.

För att Skolinspektionen ska kunna göra en helhetsbedömning av vilka följder en etablering 
kan medföra bör kommunen även bifoga följande:

1. En befolkningsprognos över kommunens 16-åringar de kommande fem 
åren (år 2022–2027). 

2. En sammanställning över antalet kommunala gymnasieskolor i 
kommunen som idag erbjuder utbildning liknande den sökta särskilda 
varianten av gymnasieutbildning. 

Bedömning
Förvaltningen bedömer att inriktningen inte kommer få någon direkt inverkan på 
möjligheten att bedriva en kostnadseffektiv och kvalitativ utbildning på befintliga skolor. 
Ansökan avser inte någon utökning av antalet platser utan avser tillstånd för att fortsätta 
bedriva en särskild variant av utbildningen som skolan bedrivit sedan 2015. Förvaltningen 
föreslår därför att ansökan beviljas. 

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål

Ärendet har koppling till mål 4 i kommunfullmäktiges strategiska mål, att alla medborgare 
ska ha möjlighet att delta i ett rikt och aktivt kulturliv. Genom att erbjuda en särskild 
variant inom det estetiska området ges elever som vill läsa naturvetenskap möjlighet att läsa 
estetiska kurser som kan ge större möjlighet till ett rikare kulturliv, utan att de behöver välja 
bort det naturvetenskapliga programmet. 

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 

Ärendet har koppling till mål 4 i Agenda 2030, säkerställ en inkluderande och jämlik 
utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla. En mer varierad 
möjlighet att kombinera sin utbildning för elever kan ge en större chans att upprätthålla en 
inkluderande och jämlik utbildning. 

Bedömning utifrån politiska styrdokument 

Förvaltningen bedömer att ärendet inte har någon koppling till styrdokumenten.

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Ett stort utbud av skolor och utbildningar, både kommunala och fristående, ger elever goda 
valmöjligheter. Utifrån ett barnperspektiv har ärendet koppling till FN:s konvention om 
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barns rättigheter, som säger att barnets bästa alltid ska beaktas vid beslut som rör barn. Med 
fler alternativ finns det större möjlighet att barnets bästa uppnås.  

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv

Förvaltningen bedömer att ärendet inte påverkar arbetssituationen för medarbetare.

Ekonomisk bedömning
Förvaltningen bedömer att erbjudandet av den särskilda varianten inte innebär några extra 
kostnader för kommunen då den särskilda varianten redan är etablerad. 

Förslag till beslut
Tjänsteutlåtandet överlämnas som kommunens yttrande som svar på remissen.

Dennis Reinhold Amela Filipovic
Sektorchef Verksamhetschef

Expedieras till: tillstand@skolinspektionen.se

För kännedom till:
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Handläggarens namn
Oscar Franzén 

4/7/2022

Remiss från Skolinspektionen om en utökning vid Framtidsgymnasiet 
Göteborg från huvudman (Dnr KS2022/0330-2)
Sammanfattning
En ansökan från Praktiska Utbildning AB om en utökning vid Framtidsgymnasiet Göteborg 
med start läsåret 2023/2024 har inkommit till Skolinspektionen. Kungälvs kommun har till 
senast den 6 maj 2022 att yttra sig över ansökan. Vid full utbyggnad planerar 
Framtidsgymnasiet ha utökat med 36 platser på Försäljning- och serviceprogrammet och 36 
platser på Vvs- och fastighetsprogrammet, vilket totalt motsvarar en ökning med 72 platser. 

Utifrån intressen för programmen i stort och behovet av antal platser framöver föreslår 
förvaltningen att ansökan gällande utökning av Försäljning- och serviceprogrammet beviljas 
och ansökan om utökning av Vvs- och fastighetsprogrammet avslås. 

Juridisk bedömning 
Av kommunstyrelsens delegationsordning (F3) framgår att utskott för Bildning och lärande 
har delegation för beslut som rör yttranden till Skolinspektionen så länge yttrandena inte 
gäller enskild elev. Kommunens yttranden är viktiga underlag för att Skolinspektionen ska 
kunna bedöma om en etablering av den sökta utbildningen 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. 
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Kraven för att enskild huvudman ska få bedriva skolverksamhet uppdaterades från och med 
1 januari 2019. Förändringarna innebär att den enskilda måste ha erfarenhet eller på annat 
sätt tillgodosett sig insikt i de föreskrifter som gäller för verksamheten samt har ekonomiska 
förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för verksamheten.

Förvaltningens bedömning
Bakgrund
Praktiska Utbildning AB har ansökt om en utökning av antalet platser vid 
Framtidsgymnasiet Göteborg. Vid fullt utbyggd verksamhet planerar skolan att ha utökat 
med totalt 72 platser, fördelat på 36 platser på Försäljning- och serviceprogrammet och 36 
platser på Vvs- och fastighetsprogrammet.

Skolinspektionen har gett Kungälvs kommun tillfälle att yttra sig över ansökan senast den 6 
maj 2022. Kommunens yttrande ska i första hand innehålla en beskrivning av 
friskoleetableringens ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser för 
kommunens skolväsende. Beskrivningen ska avse vilka konsekvenser som etableringen kan 
medföra på sikt, cirka fem år ifrån och med starten. Utöver detta ska yttrandet innehålla 
följande information:

1. En befolkningsprognos över kommunens 16-åringar de kommande fem åren (2022–
2027).

2. En sammanställning över antalet kommunala och fristående gymnasieskolor i 
kommunen som idag erbjuder nedanstående program och inriktningar:
 
Det nationella Försäljning- och serviceprogrammet 
Det nationella Vvs- och fastighetsprogrammet inriktning vvs

3. Uppgift om antalet befintliga utbildningsplatser på respektive sökt program och 
inriktning (se ovan) vid kommunala respektive fristående gymnasieskolor i kommunen.

4. Uppgift om kommunen avser att erbjuda sökta program och inriktningar läsåret 
2022/2023 samt om möjligt läsåret 2023/2024.

5. Om kommunen inte erbjuder sökta program och inriktningar läsåret 2022/2023 behöver 
ni redogöra för vilka närliggande kommuner som erbjuder sökta program och 
inriktningar.

Bedömning
Förvaltningen bedömer att en nyetablering eller utökning av antalet platser på en fristående 
skola ska godkännas om det motsvarar elevgruppens behov. Utifrån intressen för 
programmen i stort och behovet av antal platser framöver föreslår förvaltningen att ansökan 
delvis antas. 

Försäljning- och serviceprogrammet
Av Göteborgsregionens rapport ”Gymnasial utbildning i Göteborgsregionen 2021” framgår 
att det vid reservantagningen 2021 fanns 454 platser på Försäljning- och serviceprogrammet 
(tidigare kallat Handel- och administrationsprogrammet) inom Göteborgsregionen, varav 
286 på kommunala skolor och 168 på fristående skolor. Mellan 2017–2021 har antalet 
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platser blivit 24 fler, vilket motsvarar en ökning med sex procent. Antalet behöriga sökande 
har under samma tid blivit 17 fler, vilket motsvarar en ökning med tre procent. 
Sammanfattningsvis har antalet antagna ökat från 375 till 421 under åren 2017–2021 vilket 
motsvarar en ökning med tolv procent. 

Göteborgsregionen har beräknat ett framskrivet värde om hur många som kommer antas på 
Försäljning- och serviceprogrammet 2030 vilket beräknas vara en ökning med 57 antagna 
elever. Det innebär att det enligt dagens dimensionering behövs ytterligare 24 platser 
förutsatt att söktrycket ligger på samma nivå som 2021. Utifrån nuvarande 
befolkningsprognos och efterfrågan av programmet bedömer förvaltningen att den del av 
ansökan som avser försäljning- och serviceprogrammet beviljas. 

Vvs- och fastighetsprogrammet
Av Göteborgsregionens rapport ”Gymnasial utbildning i Göteborgsregionen 2021” framgår 
att det vid reservantagningen 2021 fanns 91 platser på Vvs- och fastighetsprogrammet inom 
Göteborgsregionen, varav 60 på kommunala skolor och 31 på fristående skolor. Mellan 
2017–2021 har antalet platser minskat med 27 vilket innebär en minskning med 23 procent. 
Antalet sökande har under samma tid ökat med fem, vilket innebär en ökning med sex 
procent. Sammanfattningsvis har antalet antagna ökat från 81 till 84 under åren 2017–2021 
vilket motsvarar en ökning med fyra procent. 

Göteborgsregionen har beräknat ett framskrivet värde om hur många som kommer antas på 
Vvs- och fastighetsprogrammet 2030 vilket beräknas vara en ökning med elva antagna elever. 
Det innebär att det enligt dagens dimensionering behövs ytterligare fyra platser förutsatt att 
söktrycket ligger på samma nivå som 2021. Utifrån nuvarande befolkningsprognos och 
efterfrågan av programmet bedömer förvaltningen att den del av ansökan som avser Vvs- och 
fastighetsprogrammet avslås.

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål

Ärendet har koppling till kommunfullmäktiges strategiska mål 1 om att ge goda 
förutsättningar för livslångt lärande. En utökning av antalet platser ger fler elever 
möjlighet att välja en utbildning som motsvarar deras behov. En överdimensionering av 
antalet platser kan däremot innebära att befintliga utbildningar behöva läggas ner, vilket kan 
leda till att elever på aktuella skolor får sämre förutsättningar för det livslånga lärandet. 
Eftersom det finns ett behov av att utöka antalet platser på Försäljning- och 
serviceprogrammet utifrån dagens dimensionering bedöms fördelarna med en utökning vara 
större än riskerna. Eftersom det inte finns ett behov av att utöka antalet platser på Vvs- och 
fastighetsprogrammet utifrån dagens dimensionering bedöms riskerna vara större än 
fördelarna. 

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 

Ärendet har koppling till mål nummer 4 i Agenda 2030, Säkerställa en inkluderande och 
likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla. Genom att 
utöka antalet platser på en utbildning med hög efterfrågan får fler elever möjlighet att läsa 
den utbildningen de vill vilket kan bidra till en mer likvärdig och inkluderande utbildning. 
En utökning av antalet huvudmän leder nödvändigtvis inte till ökad kvalitet. Ett större 
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utbud av gymnasieplatser kan däremot tillgodose den sökande elevens behov, vilket i sin tur 
kan leda till ökad kvalitet på elevens utbildning. Ökad konkurrens kan dock leda till att 
befintliga skolor som erbjuder utbildningen riskerar att läggas ner, vilket i sin tur kan leda 
till sämre kvalitet på utbildningen för de elever som tvingas byta skola.

Bedömning utifrån politiska styrdokument 

Ärendet har koppling till styrdokumentet ”Social översiktsplan – plan kring ökat 
innanförskap 2027” (KS2019/1500). I kapitel 10, ”Utbildning”, ska förvaltningen göra 
insatser som verkar för en allsidig social sammansättning av eleverna i skolan. En 
utökning av antalet platser på en utbildning med högt söktryck ger fler elever möjligheten 
att läsa det program de vill vilket kan öka den allsidiga sociala sammansättningen, då fler 
oavsett bakgrund har möjlighet att läsa det de vill.

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Ökad konkurrens när det gäller antal platser kan dels leda till fler valmöjligheter, dels till att 
befintliga utbildningar och skolor avvecklas. Att utbildningar avvecklas drabbar i första hand 
befintliga elever som redan går på skolorna eftersom de kan tvingas byta skola. Att byta 
skola kan i sin tur leda till brist på kontinuitet och brister när det gäller betyg och 
bedömning. I ett fåtal fall kan det även leda till att en elevs gymnasieutbildning förlängs 
eftersom det bristerna kan göra att det tar längre tid att avsluta sin utbildning.

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv

En utökning som inte motsvarar elevernas efterfrågan på platser kan innebära omställning 
av lokaler och personal för berörda organisationer.

Ekonomisk bedömning
I den senaste befolkningsprognosen beräknar antalet ungedomer i åldern 16–20 inom 
Göteborgsregionen öka med 12 000 fram till 2030 jämfört med 2020. En ökning av antalet 
elever ställer kvar på en utökning av antalet gymnasieplatser. Hur många platser som 
kommer behövas på varje program är dock svårt att förutse.

Både kommunala och fristående skolor kommer behöva anpassa sina organisationer utifrån 
hur behovet ser ut och kommer utvecklas. Varje tillkommande plats som inte motsvarar 
elevernas behov innebär omställning av lokaler och personal för berörda organisationer. Det 
innebär också att de ekonomiska medel som bidragit till etablering av befintliga fristående 
skolor inte utnyttjas fullt ut.

Förslag till beslut
Yttrande godkänns som kommunens svar på remiss från Skolinspektionen gällande 
ansökan utökning av antalet platser vid NTI Handelsgymnasiet Göteborg.



17/22 Remiss från Skolinspektionen om en utökning av befintlig gymnasieskola från huvudman - KS2022/0330-2 Remiss från Skolinspektionen om en utökning av befintlig gymnasieskola från huvudman : Remiss från Skolinspektionen om en utökning av befintlig gymnasieskola från huvudman

5(5)

Dennis Reinhold Amela Filipovic
Sektorchef Verksamhetschef

Expedieras till: tillstand@skolinspektionen.se

För kännedom till:
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Åldersklass 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Antal 16-åringar 614 615 637 671 669 653
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Bilaga remissvar till Skolinspektionen gällande friskolor 2022

Ansökta program
Antal platser 
kommunen 

erbjuder
Inriktning 

juridik
Erbjuder kommunen 
programmet 2022/2023

Närliggande kommuner som 
erbjuder programmet

Ekonomiprogrammet (EK) 307 45 Ja  
Försäljning- och service (FS) 
(Handel och admin) 71  Ja  
Humanistiska (HU) Nej  Nej Alingsås och Göteborg
Naturvetenskapliga (NA) 127  Ja  
Samhällsvetenskapliga (SA) 220  Ja  

Vvs- och fastighet (VF) Nej  Nej
Göteborg, Kungsbacka och 
Stenungsund

Vård- och omsorg (VO) 28  Ja  
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Remiss från Skolinspektionen om godkännande för nyetablering av en 
fristående gymnasieskola vid Societas Gymnasium Göteborg (Dnr 
KS2022/0399-2)
Sammanfattning
En ansökan från Societas Gymnasium AB om godkännande för nyetablering av en fristående 
gymnasieskola vid Societas Gymnasium Göteborg med start läsåret 2023/2024 har inkommit 
till Skolinspektionen. Kungälvs kommun har till senast den 6 maj 2022 att yttra sig över 
ansökan. Vid full utbyggnad verksamhet planerar Societas Gymnasium AB att ha 553 platser, 
fördelat på Ekonomi-, Humanistiska-, Naturvetenskaps- och Samhällsvetenskapsprogrammet.

Utifrån intressen för programmen och behovet av antal platser föreslår förvaltningen att 
ansökan beviljas för ekonomi-, naturvetenskaps- och samhällsvetenskapsprogrammet samt 
avslås för humanistiska programmet. Förvaltningen föreslår därför att yttrandet godkänns 
som kommunens svar på remissen från Skolinspektionen. 

Juridisk bedömning 
Av kommunstyrelsens delegationsordning (F3) framgår att utskott för Bildning och lärande 
har delegation för beslut som rör yttranden till Skolinspektionen så länge yttrandena inte 
gäller enskild elev. Kommunens yttranden är viktiga underlag för att Skolinspektionen ska 
kunna bedöma om en etablering av den sökta utbildningen 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 
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ökade kostnader för kommunen till följd av att kommunens egen skolverksamhet bedrivs 
mindre kostnadseffektivt, vilket minskar resurserna för övriga elever. 

Förvaltningens bedömning
Bakgrund
Societas Gymnasium AB har hos Skolinspektionen ansökt om en nyetablering av en 
fristående gymnasieskola vid Societas Gymnasium Göteborg med start läsåret 2023/2024. Vid 
fullt utbyggd verksamhet planerar skolan sammanlagt ha 553 platser, fördelat med 158 
platser på Ekonomiprogrammet, 79 platser på det Humanistiska programmet, 79 platser på 
Naturvetenskapsprogrammet samt 237 platser på Samhällsvetenskapsprogrammet.

Skolinspektionen har gett Kungälvs kommun tillfälle att yttra sig över ansökan senast den 6 
maj 2022. Kommunens yttrande ska i första hand innehålla en beskrivning av 
friskoleetableringens ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser för 
kommunens skolväsende. Beskrivningen ska avse vilka konsekvenser som etableringen kan 
medföra på sikt, cirka fem år ifrån och med starten. Utöver detta ska yttrandet innehålla 
följande information:

1. En befolkningsprognos över kommunens 16-åringar de kommande fem åren (2022–
2027).

2. En sammanställning över antalet kommunala och fristående gymnasieskolor i 
kommunen som idag erbjuder nedanstående program och inriktningar:

- Ekonomiprogrammet med inriktning ekonomi 
- Ekonomiprogrammet med inriktning juridik 
- Humanistiska programmet med inriktning språk 
- Naturvetenskapsprogrammet med inriktning naturvetenskap 
- Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning beteendevetenskap 
- Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning medier, information och kommunikation 
- Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning samhällsvetenskap

3. Uppgift om antalet befintliga utbildningsplatser på respektive sökt program och 
inriktning (se ovan) vid kommunala respektive fristående gymnasieskolor i 
kommunen.

4. Uppgift om kommunen avser att erbjuda sökta program och inriktningar läsåret 
2022/2023 samt om möjligt läsåret 2023/2024.

5. Om kommunen inte erbjuder sökta program och inriktningar läsåret 2022/2023 
behöver ni redogöra för vilka närliggande kommuner som erbjuder söka program och 
inriktningar.

Uppgifterna redovisas i bilaga 1-5.

Bedömning
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Förvaltningen bedömer att en nyetablering eller utökning av antalet platser på en fristående 
skola ska godkännas om det motsvarar elevgruppens behov. Utifrån intresset för 
programmet i stort och behovet av antalet platser framöver föreslår förvaltningen att 
ansökan delvis antas.

Ekonomiprogrammet
Av Göteborgsregionens rapport ”Gymnasial utbildning i Göteborgsregionen 2021” framgår 
att det vid reservantagningen 2021 fanns 2 032 platser på Ekonomiprogrammet inom 
Göteborgsregionen varav 1 101 på kommunala skolor och 931 på fristående skolor. Mellan 
2017–2021 har antalet blivit 255 fler, det vill säga en ökning med 14 procent. Under samma 
period har antalet behöriga sökande ökat med 348 vilket motsvarar en ökning med 22 
procent. Sammanfattningsvis har antalet antagna ökat från 1 714 till 2 015 under åren 2017–
2021, vilket motsvarar en ökning med 18 procent.

Göteborgsregionen har beräknat ett framskrivet värde om hur många som kommer antas på 
Ekonomiprogrammet 2030, vilket beräknas vara en ökning med 273 antagna elever. Det 
innebär att det enligt dagens dimensionering behövs ytterligare 256 platser förutsatt att 
söktrycket ligger på samma nivå som 2021. Utifrån nuvarande befolkningsprognos och 
efterfrågan av programmet bedömer förvaltningen att den del som avser 
ekonomiprogrammet beviljas.

Humanistiska programmet
Av Göteborgsregionens rapport ”Gymnasial utbildning i Göteborgsregionen 2021” framgår 
att det vid reservantagningen 2021 fanns 42 platser på Humanistiska programmet inom 
Göteborgsregionen, varav 33 på kommunala skolor och nio på fristående skolor. Mellan 
2017–2021 har antalet platser blivit fem färre, vilket motsvarar en minskning med fem 
procent. Under samma period har antalet behöriga sökande minskar med fem vilket 
motsvarar en minskning med tio procent. Sammanfattningsvis har antalet antagna minskat 
från 44 till 41 under åren 2017–2021, vilket motsvarar en minskning med sju procent. 

Göteborgsregionen har beräknat ett framskrivet värde om hur många som kommer antas på 
Humanistiska programmet 2030, vilket beräknas vara en ökning med sex antagna elever. Det 
innebär att det enligt dagens dimensionering behövs ytterligare fem platser förutsatt att 
söktrycket ligger på samma nivå som 2021. Utifrån nuvarande befolkningsprognos och 
efterfrågan av programmet bedömer förvaltningen att den del av ansökan som avser 
humanistiska programmet avslås.

Naturvetenskapsprogrammet
Av Göteborgsregionens rapport ”Gymnasial utbildning i Göteborgsregionen 2021” framgår 
att det vid reservantagningen 2021 fanns 1 837 platser på Naturvetenskapsprogrammet inom 
Göteborgsregionen, varav 1 037 på kommunala skolor och 800 på fristående skolor. Mellan 
2017–2021 har antalet platser blivit 84 fler, vilket motsvarar en ökning med fem procent. 
Under samma period har antalet behöriga sökande ökat med 104, vilket motsvarar en 
ökning med sju procent. Sammanfattningsvis har antalet antagna ökat från 1 656 till 1 759 
under åren 2017–2021, vilket motsvarar en ökning med sex procent.

Göteborgsregionen har beräknat ett framskrivet värde om hur många som kommer antas på 
Naturvetenskapsprogrammet 2030, vilket beräknas vara en ökning med 238 antagna elever. 
Det innebär att det enligt dagens dimensionering behövs ytterligare 160 platser förutsatt att 
söktrycket ligger på samma nivå som 2021. Utifrån nuvarande befolkningsprognos och 
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efterfrågan av programmet bedömer förvaltningen att den del av ansökan som avser 
naturvetenskapsprogrammet antas.

Samhällsvetenskapsprogrammet
Av Göteborgsregionens rapport ”Gymnasial utbildning i Göteborgsregionen 2021” framgår 
att det vid reservantagningen 2021 fanns 2 472 platser på Samhällsvetenskapsprogrammet 
inom Göteborgsregionen, varav 1 354 på kommunala skolor och 1 118 på fristående skolor. 
Mellan 2017–2021 har antalet platser ökat med 400, vilket motsvarar en ökning med 19 
procent. Antalet sökande har under samma period ökat med 354, vilket motsvarar en ökning 
med 20 procent. Sammanfattningsvis har antalet antagna ökat från 1 917 till 2 430 under 
åren 2017–2021, vilket motsvarar en ökning med 27 procent. 

Göteborgsregionen har beräknat ett framskrivet värde om hur många som kommer antas på 
Samhällsvetenskapsprogrammet 2030, vilket beräknas vara en ökning med 329 antagna 
elever. Det innebär att det enligt dagens dimensionering behövs ytterligare 287 platser 
förutsatt att söktrycket ligger på samma nivå som 2021. Utifrån nuvarande 
befolkningsprognos och efterfrågan av programmet bedömer förvaltningen att den del av 
ansökan som avser samhällsvetenskapsprogrammet antas.

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
Ärendet har koppling till kommunfullmäktiges strategiska mål 1 om att ge goda 
förutsättningar för livslångt lärande. En etablering av en ny skolenhet ger fler elever 
möjlighet att välja en utbildning som motsvarar deras behov. En överdimensionering av 
antalet platser kan däremot innebära att befintliga utbildningar behöva läggas ner, vilket kan 
leda till att elever på aktuella skolor får sämre förutsättningar för det livslånga lärandet. 
Eftersom det finns ett behov av att utöka antalet platser på Ekonomi-, Naturvetenskap- och 
Samhällsvetenskapsprogrammet utifrån dagens dimensionering bedöms fördelarna med en 
utökning vara större än riskerna. Med samma motivering avslås det Humanistiska 
programmet då det inte finns ett stort behov av att utöka antalet platser. 

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 

Ärendet har koppling till mål nummer 4 i Agenda 2030, Säkerställa en inkluderande och 
likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla. Genom att 
etablera en ny skolenhet med platser på program med hög efterfrågan får fler elever 
möjlighet att läsa den utbildningen de vill vilket kan bidra till en mer likvärdig och 
inkluderande utbildning. En utökning av antalet huvudmän i regionen leder nödvändigtvis 
inte till ökad kvalitet. Ett större utbud av gymnasieplatser kan däremot tillgodose den 
sökande elevens behov, vilket i sin tur kan leda till ökad kvalitet på elevens utbildning. Ökad 
konkurrens kan dock leda till att befintliga skolor som erbjuder utbildningen riskerar att 
läggas ner, vilket i sin tur kan leda till sämre kvalitet på utbildningen för de elever som 
tvingas byta skola.

Bedömning utifrån politiska styrdokument 

Ärendet har koppling till styrdokumentet ”Social översiktsplan – plan kring ökat 
innanförskap 2027” (KS2019/1500). I kapitel 10, ”Utbildning”, ska förvaltningen göra 
insatser som verkar för en allsidig social sammansättning av eleverna i skolan. En 
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etablering av en ny skolenhet med platser på program med högt söktryck ger fler elever 
möjligheten att läsa det program de vill vilket kan öka den allsidiga sociala 
sammansättningen, då fler oavsett bakgrund har möjlighet att läsa det de vill.

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Ökad konkurrens när det gäller antal platser kan dels leda till fler valmöjligheter, dels till att 
befintliga utbildningar och skolor avvecklas. Att utbildningar avvecklas drabbar i första hand 
befintliga elever som redan går på skolorna eftersom de kan tvingas byta skola. Att byta 
skola kan i sin tur leda till brist på kontinuitet och brister när det gäller betyg och 
bedömning. I ett fåtal fall kan det även leda till att en elevs gymnasieutbildning förlängs 
eftersom det bristerna kan göra att det tar längre tid att avsluta sin utbildning.

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv
En nyetablering som inte motsvarar elevernas efterfrågan på platser kan innebära 
omställning av lokaler och personal för berörda organisationer.

Ekonomisk bedömning
I den senaste befolkningsprognosen beräknar antalet ungedomer i åldern 16–20 inom 
Göteborgsregionen öka med 12 000 fram till 2030 jämfört med 2020. En ökning av antalet 
elever ställer kvar på en utökning av antalet gymnasieplatser. Hur många platser som 
kommer behövas på varje program är dock svårt att förutse.

Både kommunala och fristående skolor kommer behöva anpassa sina organisationer utifrån 
hur behovet ser ut och kommer utvecklas. Varje tillkommande plats som inte motsvarar 
elevernas behov innebär omställning av lokaler och personal för berörda organisationer. Det 
innebär också att de ekonomiska medel som bidragit till etablering av befintliga fristående 
skolor inte utnyttjas fullt ut.

Förslag till beslut
Yttrande godkänns som kommunens svar på remiss från Skolinspektionen gällande 
ansökan om nyetablering av fristående gymnasium vid Societa Gymnasium 
Göteborg.

Dennis Reinhold Amela Filipovic
Sektorchef Verksamhetschef

Expedieras till: tillstand@skolinspektionen.se

För kännedom till:
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Åldersklass 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Antal 16-åringar 614 615 637 671 669 653
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Bilaga remissvar till Skolinspektionen gällande friskolor 2022

Ansökta program
Antal platser 
kommunen 

erbjuder
Inriktning 

juridik
Erbjuder kommunen 
programmet 2022/2023

Närliggande kommuner som 
erbjuder programmet

Ekonomiprogrammet (EK) 307 45 Ja  
Försäljning- och service (FS) 
(Handel och admin) 71  Ja  
Humanistiska (HU) Nej  Nej Alingsås och Göteborg
Naturvetenskapliga (NA) 127  Ja  
Samhällsvetenskapliga (SA) 220  Ja  

Vvs- och fastighet (VF) Nej  Nej
Göteborg, Kungsbacka och 
Stenungsund

Vård- och omsorg (VO) 28  Ja  
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Handläggarens namn
Oscar Franzén 

4/7/2022

Remiss från Skolinspektionen om godkännande för utökning av en 
befintlig fristående gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet Ale (Dnr 
KS2022/0400-3)
Sammanfattning
En ansökan från Lärlingsgymnasiet i Sverige AB om godkännande för utökning av en 
befintlig fristående gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet Ale med start läsåret 2023/2024 har 
inkommit till Skolinspektionen. Kungälvs kommun har till senast den 6 maj 2022 att yttra 
sig över ansökan. Vid full utbyggnad planerar Lärlingsgymnasiet i Sverige AB ha totalt 18 
platser på Vård- och omsorgsprogrammet. 

Utifrån intressen för programmen i stort och behovet av antal platser framöver föreslår 
förvaltningen att ansökan gällande utökning av Vård- och omsorgsprogrammet avslås.

Juridisk bedömning 
Av kommunstyrelsens delegationsordning (F3) framgår att utskott för Bildning och lärande 
har delegation för beslut som rör yttranden till Skolinspektionen så länge yttrandena inte 
gäller enskild elev. Kommunens yttranden är viktiga underlag för att Skolinspektionen ska 
kunna bedöma om en etablering av den sökta utbildningen 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. 
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Förvaltningens bedömning
Bakgrund
Lärlingsgymnasiet i Sverige AB har hos Skolinspektionen ansökt om en utökning av antalet 
platser vid Yrkesgymnasiet Ale. Vid fullt utbyggd verksamhet planerar skolan att ha utökat 
med 18 platser på Vård- och omsorgsprogrammet.

Skolinspektionen har gett Kungälvs kommun tillfälle att yttra sig över ansökan senast den 6 
maj 2022. Kommunens yttrande ska i första hand innehålla en beskrivning av 
friskoleetableringens ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser för 
kommunens skolväsende. Beskrivningen ska avse vilka konsekvenser som etableringen kan 
medföra på sikt, cirka fem år ifrån och med starten. Utöver detta ska yttrandet innehålla 
följande information:
 

1.En befolkningsprognos över kommunens 16-åringar de kommande fem åren (år 2022–2027).

2. En sammanställning över antalet kommunala och fristående gymnasieskolor i kommunen 
som idag erbjuder nedanstående program och inriktningar:
Vård-och omsorgsprogrammet

3. Uppgift om antalet befintliga utbildningsplatser på respektive sökt program och inriktning 
(se ovan) vid kommunala respektive fristående gymnasieskolor i kommunen.

4. Uppgift om kommunen avser att erbjuda sökta program och inriktningar läsåret 2022/2023 
samt om möjligt läsåret 2023/2024.

5. Om kommunen inte erbjuder sökta program och inriktningar läsåret 2022/2023 behöver ni 
redogöra för vilka närliggande kommuner som erbjuder sökta program och inriktningar.

Uppgifterna redovisas i bilaga 1-5 i tjänsteskrivelsen.

Bedömning

Vård- och omsorgsprogrammet
Av Göteborgsregionens rapport ”Gymnasial utbildning i Göteborgsregionen 2021” framgår 
att det vid reservantagningen 2021 fanns 263 platser vid Vård- och omsorgsprogrammet 
inom Göteborgsregionen, varav 162 på kommunala skolor och 101 på fristående skolor. 
Mellan åren 2017–2021 har antalet platser blivit 16 färre, vilket motsvarar en minskning med 
sex procent. Antalet behöriga sökande har under samma tid blivit 41 färre, vilket motsvarar 
en minskning med 19 procent. Antalet antagna har under samma tid minskat från 259 till 
216, vilket motsvarar en minskning med 17 procent.

Göteborgsregionen har beräknat ett framskrivet värde om hur många som kommer antas på 
Vård- och omsorgsprogrammet 2030 vilket beräknas vara en ökning med 29 antagna elever. 
Det innebär att det enligt dagens dimensionering skulle kunna minska antalet platser med 
18 förutsatt att söktrycket ligger på samma nivå som 2021. En utökning av antalet platser på 
en utbildning med lågt söktryck riskerar att dela upp elevunderlaget så att ingen av 
skolenheterna når upp till tillräcklig mängd elever på programmet vilket på sikt skulle kunna 
riskera båda programmens överlevnad. Utifrån nuvarande befolkningsprognos och 
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efterfrågan av programmet bedömer förvaltningen att den föreslagna utformningen av Vård- 
och omsorgsprogrammet avslås.

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål

Ärendet har koppling till kommunfullmäktiges strategiska mål 1 om att ge goda 
förutsättningar för livslångt lärande. En utökning av antalet platser ger fler elever 
möjlighet att välja en utbildning som motsvarar deras behov. En överdimensionering av 
antalet platser kan däremot innebära att befintliga utbildningar behöva läggas ner, vilket kan 
leda till att elever på aktuella skolor får sämre förutsättningar för det livslånga lärandet. 

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 

Ärendet har koppling till mål nummer 4 i Agenda 2030, Säkerställa en inkluderande och 
likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla. Genom att 
utöka antalet platser på en utbildning med hög efterfrågan får fler elever möjlighet att läsa 
den utbildningen de vill vilket kan bidra till en mer likvärdig och inkluderande utbildning. 
En utökning av antalet huvudmän leder nödvändigtvis inte till ökad kvalitet. Ett större 
utbud av gymnasieplatser kan däremot tillgodose den sökande elevens behov, vilket i sin tur 
kan leda till ökad kvalitet på elevens utbildning. Ökad konkurrens kan dock leda till att 
befintliga skolor som erbjuder utbildningen riskerar att läggas ner, vilket i sin tur kan leda 
till sämre kvalitet på utbildningen för de elever som tvingas byta skola.

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Ärendet har koppling till styrdokumentet ”Social översiktsplan – plan kring ökat 
innanförskap 2027” (KS2019/1500). I kapitel 10, ”Utbildning”, ska förvaltningen tillgodose 
en trygg och utvecklande lärmiljö. En utökning av antalet platser i en närliggande 
kommun med ett program med lågt söktryck riskerar att dela upp elevunderlaget så att det 
befintliga programmet i Kungälvs kommun riskerar att inte kunna starta upp. Detta 
minskar tryggheten i att veta att man kommer få läsa sitt program för eleverna då det finns 
en större risk att det inte kommer starta upp om fler skolenheter erbjuder programmet. 

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Ökad konkurrens när det gäller antal platser kan dels leda till fler valmöjligheter, dels till att 
befintliga utbildningar och skolor avvecklas. Att utbildningar avvecklas drabbar i första hand 
befintliga elever som redan går på skolorna eftersom de kan tvingas byta skola. Att byta 
skola kan i sin tur leda till brist på kontinuitet och brister när det gäller betyg och 
bedömning. I ett fåtal fall kan det även leda till att en elevs gymnasieutbildning förlängs 
eftersom det bristerna kan göra att det tar längre tid att avsluta sin utbildning.

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv
En utökning som inte motsvarar elevernas efterfrågan på platser kan innebära omställning 
av lokaler och personal för berörda organisationer.
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Ekonomisk bedömning
I den senaste befolkningsprognosen beräknar antalet ungedomer i åldern 16–20 inom 
Göteborgsregionen öka med 12 000 fram till 2030 jämfört med 2020. En ökning av antalet 
elever ställer kvar på en utökning av antalet gymnasieplatser. Hur många platser som 
kommer behövas på varje program är dock svårt att förutse.

Både kommunala och fristående skolor kommer behöva anpassa sina organisationer utifrån 
hur behovet ser ut och kommer utvecklas. Varje tillkommande plats som inte motsvarar 
elevernas behov innebär omställning av lokaler och personal för berörda organisationer. Det 
innebär också att de ekonomiska medel som bidragit till etablering av befintliga fristående 
skolor inte utnyttjas fullt ut.

Förslag till beslut
Tjänsteutlåtandet överlämnas som kommunens yttrande som svar på remiss 
gällande utökning av antalet platser vid Yrkesgymnasiet Ale.

Dennis Reinhold Amela Filipovic
Sektorchef Verksamhetschef

Expedieras till: tillstand@skolinspektionen.se

För kännedom till:
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Bilaga remissvar till Skolinspektionen gällande friskolor 2022

Ansökta program
Antal platser 
kommunen 

erbjuder
Inriktning 

juridik
Erbjuder kommunen 
programmet 2022/2023

Närliggande kommuner som 
erbjuder programmet

Ekonomiprogrammet (EK) 307 45 Ja  
Försäljning- och service (FS) 
(Handel och admin) 71  Ja  
Humanistiska (HU) Nej  Nej Alingsås och Göteborg
Naturvetenskapliga (NA) 127  Ja  
Samhällsvetenskapliga (SA) 220  Ja  

Vvs- och fastighet (VF) Nej  Nej
Göteborg, Kungsbacka och 
Stenungsund

Vård- och omsorg (VO) 28  Ja  
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Tjänsteskrivelse

BILDNING OCH LÄRANDE
ADRESS Stadshuset · 442 81 Kungälv
TELEFON 0303-23 80 00
FAX 0303-190 35
E-POST kommun@kungalv.se
HEMSIDA www.kungalv.se
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Handläggarens namn
Oscar Franzén 

4/7/2022

Remiss från Skolinspektionen om godkännande som huvudman för 
särskild variant av nationellt godkänd idrottsutbildning vid den fristående 
gymnasieskolan Aspero Idrottsgymnasium Göteborg (Dnr KS2022/0434-
2)
Sammanfattning
En ansökan från Aspero Friskolor AB om godkännande av huvudman för särskild variant av 
nationellt godkänd idrottsutbildning vid Aspero Idrottsgymnasium Göteborg från och med 
läsåret 2023/2024 har inkommit till Skolinspektionen. Kungälvs kommun har till senast den 
6 maj att yttra sig över ansökan. Förvaltningen bedömer att inriktningen inte får någon 
direkt inverkan på möjligheten att bedriva en kostnadseffektiv och kvalitativ utbildning på 
befintliga skolor då ansökan inte gäller en utökning av antalet platser. Förvaltningen föreslår 
därför att ansökan antas och att yttrandet godkänns som kommunens svar på remissen från 
Skolinspektionen. 

Juridisk bedömning 
Av kommunstyrelsens delegationsordning (F3) framgår att utskott för Bildning och lärande 
har delegation för beslut som rör yttranden till Skolinspektionen så länge yttrandena inte 
gäller enskild elev. Kommunens yttranden är viktiga underlag för att Skolinspektionen ska 
kunna bedöma om en etablering av den sökta utbildningen skulle medföra påtagliga 
negativa följder för den del av skolväsendet som anordnas av den kommunala verksamheten. 

Ansökan gäller en särskild variant av utbildning, det vill säga en avvikelse inom de nationella 
programmen, som regleras i 5 kap. Gymnasieförordningen. I 5 kap. 27 § redogörs 
förutsättningar för ett godkännande av en särskild variant av nationellt godkänd 
idrottsutbildning. Förutsättningarna innebär att en utbildning där ämnet specialidrott ingår 
får godkännas som en nationell idrottsutbildning om den har en tydlig elitidrottskaraktär 
och ett etablerat samarbete med ett specialidrottsförbund som är relevant för utbildning. 
Utbildningen ska tillstyrkas av specialidrottsförbundet. 

Förvaltningens bedömning
Bakgrund
Aspero Friskolor AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande av huvudman för 
en särskild variant av nationellt godkänd idrottsutbildning vid den fristående 
gymnasieskolan Aspero Idrottsgymnasium Göteborg från och med läsåret 2023/2024. 
Kungälvs kommun har till senast 6 maj 2022 att yttra sig över ansökan. 
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Kommunens yttrande ska innehålla en konsekvensbeskrivning för en etablering av den sökta 
utbildningen. Konsekvensbeskrivningen bör presentera vilka ekonomiska, organisatoriska 
och pedagogiska konsekvenser som kan uppstå på lång sikt vid start av sökandens planerade 
utbildning, där lång sikt menas cirka fem till sex år.

För att Skolinspektionen ska kunna göra en helhetsbedömning av vilka följder en etablering 
kan medföra bör kommunen även bifoga följande:

1. En befolkningsprognos över kommunens 16-åringar de kommande fem åren (år 2022–
2027). 

2. En sammanställning över antalet kommunala gymnasieskolor i kommunen som idag 
erbjuder utbildning liknande den sökta nationellt godkänd idrottsutbildning. Vid 
nationellt godkänd idrottsutbildning, ange vilka idrotter kommunen har tillstånd för.

Bedömning
Förvaltningen bedömer att inriktningen inte kommer få någon direkt inverkan på 
möjligheten att bedriva en kostnadseffektiv och kvalitativ utbildning på befintliga skolor. 
Detta då ansökan inte gäller en utökning av antalet platser, utan endast om fortsättning en 
befintlig särskild variant. Förvaltningen föreslår därför att ansökan antas.

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål

Ärendet har koppling till mål tre i kommunfullmäktiges strategiska mål, att ge möjlighet 
till en aktiv fritid för alla åldrar. Genom att erbjuda en särskild variant av nationellt 
godkänd idrottsutbildning kan fler elever ges möjlighet att få tillfälle till aktiv skolgång som 
de kan ha med sig vidare in till att enklare kunna bibehålla en aktiv fritid. 

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 

Ärendet har koppling till mål tre i Agenda 2030, Säkerställa hälsosamma liv och främja 
välbefinnande för alla i alla åldrar. Regeringen satsar resurser på idrottspolitiken för att 
blanda annat främja en god folkhälsa. En idrottsprofil ökar möjligheter för elever till fler 
motionstillfällen, vilket kan främja deras hälsa. Ärendet har även koppling till mål fyra i 
Agenda 2030, säkerställ en inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet och 
främja livslångt lärande för alla. En mer varierad möjlighet att kombinera sin utbildning 
för elever kan ge en större chans att upprätthålla en inkluderande och jämlik utbildning.

Bedömning utifrån politiska styrdokument 

Förvaltningen bedömer att ärendet inte har någon koppling till styrdokumenten.

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Ett stort utbud av skolor och utbildningar, både kommunala och fristående, ger elever goda 
valmöjligheter. Utifrån ett barnperspektiv har ärendet koppling till FN:s konvention om 
barns rättigheter, som säger att barnets bästa alltid ska beaktas vid beslut som rör barn. Med 
fler alternativ finns det större möjlighet att barnets bästa uppnås.  
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Hur påverkas brukarnyttan för den enskilde i verksamheten - belys både för- och nackdelar. 
Beskriv särskilt hur man arbetar för att eliminera nackdelarna. 

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv

Förvaltningen bedömer att ärendet inte påverkar arbetssituationen för medarbetare.

Ekonomisk bedömning
Förvaltningen bedömer att erbjudandet av den särskilda varianten inte innebär några extra 
kostnader för kommunen då den särskilda varianten redan är etablerad. 

Förslag till beslut
Tjänsteutlåtandet överlämnas som kommunens yttrande som svar på remissen.

Dennis Reinhold Amela Filipovic
Sektorchef Verksamhetschef

Expedieras till: tillstand@skolinspektionen.se

För kännedom till:
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