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LÄRANDE 

 

 

 

Dagordning 

  
Studiebesök Elevhälsan 

Kl. 09:00-10:00 
 

   Förslag till beslut 

1  Upprop  

2  Val av justerare Utses 

3  Tillkommande och utgående ärenden Dagordningen 
fastställs 

4  Information från sektorchef 

• Återkoppling efter möte med 
föreningar- Föreningshyror 

• Skollokaler- vilka äger/hyr vi 

• Återkoppling – Övernattningar i 
kommunens skolor och 
gymnastikhallar. 

Ärende 4 föredras kl. 10:30-11:15 

Föredragande: Helena Tellberg 

Antecknas 

  Ärenden för dialog  

5  Driftbidrag 

Ärende 5 föredras kl. 11:15- 11:35 

Föredragande: Katarina Vallström, Helena Tellberg 

Antecknas 

  Ärenden som stannar i utskottet  

6 KS2022/0831-1 Ungdomskulturstipendium 2022 

Ärende 6-7 föredras kl. 11:35-12:00 

Föredragande: Matilda Skön, Andreas Persson, Oscar 
Franzén 

Beslut 

  Ärenden till Kommunstyrelsen  
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7 KS2022/0426-1 
 

Dataöverföring till tredje land för StudyAlong Enligt förvaltningen 
till Kommunstyrelsen 

  Lunch kl. 12:00-13:00  

  Information från sektorerna  

8  Information från sektorchef 

• Nulägesrapport 

• Kompetenscentrum 

Ärende 8 föredras kl. 13:00- 14:15 

Föredragande: Dennis Reinhold, Tanja Tajic 
Björkman 

Antecknas 

  Ärenden som stannar i utskottet  

9 KS2022/0529-2 Redovisning till Skolinspektionen i ärende 
2022:2342 

Ärende 9 föredras kl. 14:15-14:45 

Föredragande: Johanna Embretsén 

Beslut 

  Information från sektorn  

10  Ekonomi, avvikelser och måluppföljning 

• Volymer 

Ärende 9 föredras kl. 14:45-15:15 

Föredragande: Kerstin Engelin, Helena Odinge 

Antecknas 

  Paus 10 min  

11  Skolpliktsbevakning 

Ärende 10 föredras kl. 15:25-15:55  

Föredragande: Anna Bengtsson 

Antecknas 

12  Information om ändringar- Skollagen 

Ärende föredras kl. 15:55-16:15  

Föredragande: Johanna Embretsén 

Antecknas 
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13  Skolskjutsreglementet för grundskolan och 
gymnasiet 

Ärende föredras kl. 16:15-16:40 

Föredragande: Sophie Idegran Hansson, Dennis 
Reinhold 

Antecknas 

  Paus 5 min  

  Ärenden till kommunstyrelsen  

14 KS2022/0805-3 Remiss av promemoria Etableringsstopp för 
fristående skolor och fristående fritidshem med 
konfessionell inriktning 

Ärende 14 föredras kl. 16:45-17:00 

Föredragande: Johanna Rydberg 

Enligt förvaltningen 
till Kommunstyrelsen 

15  Rapporter Antecknas 
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Handläggarens namn
Oscar Franzén 

4/26/2022

Dataöverföring till tredje land för StudyAlong (Dnr KS2022/0426-1)
Sammanfattning
Förvaltningen bedömer att systemet StudyAlong behöver införas på kulturskolan för att 
underlätta för kulturskolan att till exempel erbjuda kursplatser, administrera bokningar och 
betalningar. Tjänsten kommer även underlätta för lärarna att kommunicera och dela 
information med såväl elever som vårdnadshavare, men kan också användas för att dela 
noter, texter, instruktionsfilmer och musik med sina elever på ett lagligt sätt. Kungälvs 
kommun har en fastställd agenda kopplat till delar av kommunstyrelsens resultatmål att 
digitalisera verksamheten i syfte att bli mer effektiv, öka tillgängligheten och korta ner 
handläggningstider. 

Det finns juridiska utmaningar med de flesta globala IT-system men också högkvalitativ, 
stabil och tillgänglig teknisk support för att stödja kunderna i deras digitalisering. 
Utmaningen är att hitta en lösning som hanterar lagring och sekretess på ett godtagbart sätt 
samt även att arkiveringens krav möts. En genomgående riskanalys gällande sekretess, 
integritet och tillgänglighet av StudyAlong har gjorts och finns med som bilaga. 
Dataöverföring till tredje land sker endast i samband med att e-postmeddelanden skickas, 
vilket innebär att det är e-postadressen och innehållet i e-posten som kommer i kontakt med 
tredje land Sekretesskyddade handlingar får sen tidigare inte förekomma i 
mailkonversationer. Anledningen till att tjänsten överför e-post till tredje land är för att 
förhindra att e-post blir markerade som skräppost.  

Kommunstyrelsen beslutade den 26 maj 2021 (§ 157/2021) att nytillkommande
tredjelandsöverföringar med stöd av standardavtalsklausulerna (SCC) endast får genomföras 
efter beslut av kommunstyrelsen i varje enskilt läge. Ärendet dataöverföring till tredje land 
för StudyAlong lyfts till kommunstyrelsen, inom ramen för motionssvar, i enlighet med 
beslut
KS§157/2021, med två förslag till beslut:

1. Kommunstyrelsen godkänner dataöverföring till tredje land för tjänsten StudyAlong 
inom Kungälvs Kulturskolas verksamhet. 

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Juridisk bedömning 
Överföring av personuppgifter till länder utanför EU/EES, en så kallad 
tredjelandsöverföring, regleras i artikel 44 i dataskyddsförordningen. Enligt artikel 44 är en 
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tredjelandsöverföring otillåten såvida inte ett undantag kan tillämpas. Ett sådant undantag 
regleras vidare i artikel 45 och ger EU-kommissionen rätt att besluta om att ett visst 
tredjeland uppfyller en adekvat skyddsnivå för överföring av personuppgifter.

Under åren 2016–2020 fanns ett sådant beslut, en avtalsmekanism mellan EU och USA med 
namnet Privacy Shield, som möjliggjorde överföring av personuppgifter till USA. Denna 
överenskommelse prövades och underkändes dock den 16 juli 2020 av EU-domstolen i dom 
C-311/18, även kallat Schrems II-målet. Avtalet ansågs inte garantera en adekvat skyddsnivå 
enligt kraven i dataskyddsförordningen. Personuppgiftsansvariga som idag använder sig av 
Privacy Shield måste på grund av ogiltigförklarandet hitta en annan rättslig grund eller 
avbryta överföringen av personuppgifter till USA.

Till följd av dom C-311/18 har den europeiska dataskyddsstyrelsen kommit med 
rekommendationer som beskriver åtgärder som den personuppgiftsansvarige bör vidta innan 
en eventuell tredjelandsöverföring får ske. I rekommendationen beskrivs sex krävande steg, 
2(4) där det första steget är att kartlägga alla överföringar av personuppgifter till tredjeländer. 
Den personuppgiftsansvarige ska ha kunskap om samtliga tredjelandsöverföringar och 
kunna visa att personuppgifterna får ett väsentligen likvärdig skydd var de än behandlas. 
Den personuppgiftsansvarige måste verifiera att de personuppgifter som överförs till 
tredjeland är adekvata, relevanta och inte allt för omfattande i förhållande till ändamålet 
med behandlingen.

Ett andra steg är att den personuppgiftsansvarige verifierar det överföringsverktyg som 
används för tredjelandsöverföringen. Om tredjelandet inte omfattas av ett beslut från EU-
kommissionen enligt artikel 45 måste den personuppgiftsansvarige förlita sig på ett av de 
överföringsverktyg som finns i artikel 46 i dataskyddsförordningen.

Ett av dessa överföringsverktyg är standardavtalsklausulerna (Standard Contractual Clauses - 
SCC). I Säker och kostnadseffektiv it-drift – rättsliga förutsättningar för utkontraktering 
(SOU2021:1) görs bedömningen att standardavtalsklausuler är en lämplig skyddsåtgärd som 
kan ligga till grund för överföring av personuppgifter till tredjeland, om det i 
mottagarlandet finns ett grundläggande rättighetsskydd och en möjlighet att göra detta 
skydd gällande inför domstol eller annan oberoende instans. Men det görs även en 
bedömning, mot bakgrund av EU-domstolens ogiltigförklarande av Privacy Shield, avseende 
rättsläget i USA, att det är svårt att se att det i en situation som gäller en 
tredjelandsöverföring till USA, finns några ytterligare skyddsåtgärder som åtgärdar de brister 
som EU-domstolen i dom C-311/18 bedömer finns i amerikansk lagstiftning (SOU2021:1 
s.228, 229)

I KS§157/2021 beslutade kommunstyrelsen i Kungälvs kommun att nytillkommande 
tredjelandsöverföringar med stöd av standardavtalsklausulerna (SCC) endast får genomföras 
efter beslut av kommunstyrelsen i varje enskilt läge.  

Förvaltningens bedömning
Bakgrund
Förvaltningen bedömer att StudyAlong kommer förenkla och effektivisera Kulturskolans 
arbete i helhet, men också underlätta för elever och vårdnadshavare att ansöka om 
kursplatser via kurskatalogen samt för att administrera bokning, bekräftelse, betalning av och 
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information om kurser. För detta ändamål krävs att samtliga elever samt en målsman per 
elev registrerar konton i StudyAlong. Kulturskolans lärare kan använda StudyAlong för att 
kommunicera och informera såväl elever som föräldrar om undervisningen. Tjänsten kan 
också användas för att dela noter, texter och musik med sina elever på ett lagligt sätt.

Inom Kungälvs kommun finns det en fastställd agenda att digitalisera verksamheten i syfte
att bli mer effektiv, öka tillgängligheten till kommunens tjänster och att korta ned 
handläggningstider. Förvaltningen bedömer att det viktigt att kurserna är lätta att hitta och 
att det är enkelt att anmäla sig till kurserna. Tjänsten kommer också förbättra och förenkla 
kommunikationen mellan elever, lärare och vårdnadshavare. 

Vidare beslutade kommunstyrelsen den 26 maj 2021 (§ 157/2021) att tredjelandsöverföringar
till USA med stöd av standardavtalsklausulerna (SCC) inte bör genomföras förrän rättsläget 
klarnar. Kommunstyrelsen beslutade då att nytillkommande tredjelandsöverföringar med 
stöd av standardavtalsklausulerna endast får genomföras efter beslut av kommunstyrelsen i 
varje enskilt läge. StudyAlong använder sig av överföring till tredje land när mail skickas för 
att förhindra att mail flaggas som skräppost. Det är alltså e-postadressen och eventuellt 
innehåll i mailet som kommer i kontakt med tredje land. 

Bedömning

Ett införande av systemet StudyAlong följer kommunens agenda om en mer digitaliserad 
verksamhet. Tjänsten kommer underlätta helhetsarbetet för kulturskolans lärare att utöva sitt 
arbete vilket även underlättar elevernas lärande, då de digitalt kommer kunna ta del av 
material som både texter och filmer, som kan hjälpa de i lärandet. Tjänsten kommer även ge 
vårdnadshavarna en bredare överblick över kursutbud, följa sitt barns utbildning och 
förenkla betalningar. 

StudyAlong använder sig till viss del av dataöverföring till tredje land och måste därför 
enligt KS§157/2021 bedömas enskilt av kommunstyrelsen om det är lämpligt att införa 
tjänsten med grund av dom C-311/18 i EU-domstolen. Domen konstaterade att 
standardavtalsklausulerna (SCC) kan vara en giltig grund för tredjelandsöverföring under 
förutsättning att den personuppgiftsansvarige kontrollerat och säkerställt att lagstiftningen i 
mottagarlandet erbjuder ett fullgott skydd för personuppgifter. 

Det har genomförts en riskanalys av vilka risker som finns med ett införande av StudyAlong 
och vilka åtgärder som vidtagits för att bemöta riskerna. Tjänsten använder sig av 
dataöverföring till tredje land endast i samband med att e-postmeddelande skickas eftersom 
mailen inte ska flaggas som skräppost. De uppgifter som följer med överföringen till tredje 
land är e-postadress och innehållet i mailet. Det är redan fastställt för kommunen i kap. 7.1 i 
styrdokumentet Anvisning för digital kommunikation och telefoni (KS2022/0549) att e-
postsystemet inte ska användas för att överföra sekretessbelagda handlingar. 

Sammanfattningsvis bidrar systemet till kommunens agenda för ökad digitalisering, ökar 
tillgänglighet och underlättar verksamheten för både lärare, vårdnadshavare och elever. Det 
har även gjorts en riskanalys och då e-post är den enda instans där systemet kommer i 
kontakt med tredje land bedöms risken för att sekretessbelagda uppgifter kommer i kontakt 
med tredje land vara låg. Kommunstyrelsen godkänner dataöverföring till tredje land för 
tjänsten StudyAlong inom Kungälvs Kulturskolas verksamhet och förklarar paragrafen 
omedelbart justerad.
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Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål

Ärendet har koppling till mål 2 i kommunstyrelsens resultatmål, att kommuners 
verksamheters kvalité och hushållning ska hävda sig väl i jämförelse med landets bästa 
kommuner. Införandet av StudyAlong innebär en smidigare hantering av kulturskolans 
verksamhet i helhet. Bland annat genom att lärare dela med sig av undervisningsmaterial 
online så elever enklare kan 

Förvaltningen bedömer också att ärendet har koppling till mål 10 i kommunstyrelsens 
resultatmål att arbeta för kortare handläggningstider med bibehållen rättssäkerhet. 
Genom att införa en tjänst som erbjuder en helhetslösning kommer det vara enklare för 
vårdnadshavare att göra ansökningar och ta del av information. Detta innebär även i sin tur 
att medarbetarna kommer kunna använda en mer effektiv tjänst vilket skulle innebära att 
handläggningstider blir kortare.

Ärendet också koppling till mål 4 i kommunfullmäktiges strategiska mål. Mål 4 innebär att 
alla medborgare ska ha möjligheten att delta i ett rikt och aktivt kulturliv. Ett 
införande av StudyAlong förenklar möjligheten för medborgare att ta del av det kulturskolan 
erbjuder och ökar tillgängligheten av material för att kunna berika sina kunskaper inom sitt 
kulturella ämne mer. 

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 

Ärendet har koppling till delmål 9.C Tillgång till informations- och 
kommunikationsteknik för alla. Ett införande av StudyAlong ökar möjligheten för fler 
elever att enklare kunna få tillgång till undervisningsmaterial digitalt, såsom videolektioner 
och även direktkommunikation med sin lärare på kulturskolan.  

Bedömning utifrån politiska styrdokument 

Förslaget att införa StudyAlong följer riktlinjer som har fastslagits i styrdokumentet 
Anvisning för behandling av Personuppgifter (KS2019/1420). De anvisningarna är: 
  Genom att inför nya digitala arbetssätt och e-tjänster inom förvaltningen möjliggörs att 
arbeta effektivare tillsammans. Vi lever som vi lär.
  Genom att införa automatisering i enkla regelstyrda processer frigör vi tid till mer 
komplexa arbetsuppgifter och kan öka kvalitén.

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 
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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.

Slutligen har också ärendet koppling till styrdokumentet Anvisning för digital 
kommunikation och telefoni (KS2022/0549). Då StudyAlong i mailutskick använder sig av 
dataöverföring med tredje land är det viktigt att ha i beaktning att sekretesskyddade 
handlingar inte får förekomma i mailkonversationer. 

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Förvaltningen bedömer att den berörda medborgar- och brukargruppen, det vill säga barn 
och vårdnadshavare, skulle påverkas positivt av att införa tjänsten StudyAlong. Genom att 
införa StudyAlong i kulturskolans verksamhet bedömer förvaltningen att barn och 
vårdnadshavare lättare kan ansöka om kurser samt få information till sig via tjänsten. Nedan 
följer punkter hur införandet kommer kunna påverka målsman/vårdnadshavare och elev.

Som målsman/vårdnadshavare kommer du att:
 Komma åt Kulturskolans kurskatalog och kan enkelt köpa kurser som intresserar er.
 Se information över köpta kurser, tidpunkt, plats, lärare etc.
 Bekräfta och betala erbjudande om fortsatt undervisning.
 Kunna följa ditt barns undervisning via iRum (digitala klassrum).
 Kunna välja bland flera betalsätt såsom faktura, betalkort eller swish.

Som elev kommer du att:
 Få tillgång till över 3000 videolektioner filmade av musiker, artister och lärare från 

kultur-, musik- och musikhögskolor runt om i Sverige.
 Kunna kommunicera med sin lärare via iRum (digitalt klassrum).
 Stärkas i din undervisning genom att läraren kan dela filmer, länkar, noter, bilder på 

ett lagligt sätt.
 Få en trygg, säker och reklamfri plats för lärande när lusten faller på!

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv
Förvaltningen bedömer att införandet av StudyAlong skulle påverka medarbetarna genom att 
de kan få en minskad arbetsbelastning. Genom att implementera en tjänst där medarbetarna 
för större möjlighet att samla information samt använda tjänsten för kommunikation 
förväntas vissa delar av arbetet att effektiviseras. Förvaltningen bedömer att på kort sikt 
skulle tjänsten kunna innebära merarbete under inlärningsperioden. 
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Kulturskolans lärare använder StudyAlong för att dels kommunicera och informera såväl 
elever som föräldrar om undervisningen, dels för att dela noter, texter och musik med sina 
elever på ett lagligt sätt.

Ekonomisk bedömning

Förslaget att införa StudyAlong har i sig ingen ekonomisk påverkan utan är ett underlag för 
att godkänna ett införande av StudyAlong med KS§157/2021 som grund då dataöverföring 
till tredje land förekommer. Upphandlingen har behandlats separat genom en 
direktupphandling då värdet understiger upphandlingsgränsen samt att det inte finns några 
andra företag som erbjuder motsvarande tjänster i dagsläget. Avtalet är däremot begränsat till 
inledningsvis två år, med möjlighet till årlig förlängning. Kostnaden för att inför tjänsten 
ryms inom Kulturskolans budget. 

Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner dataöverföring till tredje land för tjänsten StudyAlong inom 

Kungälvs Kulturskolas verksamhet. 
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

.

Dennis Reinhold Matilda Skön
Sektorchef Kulturenhetschef

Expedieras till: 

För kännedom till:
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Dnr: XXXXXXX
Datum: 2022-04-26

Handläggarens namn
Johanna Rydberg

2022-04-22

Remiss av promemoria Etableringsstopp för fristående skolor och
fristående fritidshem med konfessionell inriktning (Dnr
KS2022/0805-3)

Sammanfattning

Bakgrund
I regeringens proposition Tydligare krav på fristående förskolor, skolor och fritidshem med
konfessionell inriktning (prop. 2021/22:157) behandlas alla förslag i betänkandet utom utredningens
förslag om ett etableringsstopp för enskilt bedriven verksamhet med konfessionell inriktning i
förskoleklass, skola och fritidshem. Ändringarna i propositionen föreslås träda i kraft den 2 januari
2023. I propositionen anges att regeringen avser att återkomma med förslag om ett
etableringsstopp. Regeringskansliet remitterade en departementspromemoria
med ett sådant förslag. Förslaget baseras på förslaget om etableringsstopp i betänkandet.
Remissvaren ska ha kommit in till Utbildningsdepartementet  senast fredagen den 13 maj
2022. Kungälvs kommun har blivit inbjuden att svara på remissen.

Etableringsstoppet föreslås införas dels genom att det i skollagen anges att såväl undervisningen
som utbildningen i övrigt vid fristående skolor och fristående fritidshem ska vara icke-konfessionell,
dels genom att äldre bestämmelser ska gälla för befintliga fristående skolor och fristående
fritidshem med konfessionell inriktning. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2024.

Förvaltningen instämmer i promemorian i sin helhet, men efterfrågar vidare analys gällande
verksamheterna förskola och pedagogisk omsorg.

Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt följande:

1. Tjänsteskrivelsen antas som Kungälvs kommuns remissvar till
Utbildningsdepartementet gällande promemorian angående ”Etableringsstopp för
fristående skolor och fristående fritidshem med konfessionell inriktning” DNR:
U2022/01678

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Juridisk bedömning

Av 1 kap. 7 § skollagen (2010:800) framgår att undervisningen vid fristående skolor, fristående
förskolor och fristående fritidshem ska vara icke-konfessionell. Utredningens förslag innebär att
även utbildningen ska vara icke-konfessionell. Förslaget innebär också att det inte längre är möjligt
att ansöka om godkännande av utbildning med konfessionell inriktning och för de huvudmän som
redan har godkännande om konfessionell inriktning begränsas de konfessionella inslagen.

Föreslagen förändring om att utbildningen ska vara icke-konfessionell omfattar inte förskolor, men
ett par begränsningar föreslås när det gäller fristående förskolor. Fristående förskolor får endast ha
konfessionella inslag i begränsad omfattning och vid sådana tillfällen som huvudmannen skriftligt
har informerat barnets vårdnadshavare om. Förskolorna ska informera om:
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1. vilka konfessionella inslag som kan förekomma och när de kan förekomma, 
2. vilken likvärdig aktivitet utan konfessionella inslag som erbjuds som ett alternativ till en aktivitet 

där sådana inslag ingår 
3. en påminnelse om att deltagandet i konfessionella inslag är frivilligt enligt 7 b § andra stycket.

Vidare framgår att konfessionella inslag ska avgränsas från andra aktiviteter i utbildningen och om 
det inte är möjligt utan att syftet med aktiviteten går förlorat får det konfessionella inslaget ingå i 
aktiviteten. Om barnet eller eleven inte vill delta i aktiviteten ska en likvärdig, alternativ aktivitet 
erbjudas. 

Förvaltningens bedömning
Bakgrund
I regeringens proposition Tydligare krav på fristående förskolor, skolor och fritidshem med 
konfessionell inriktning (prop. 2021/22:157) behandlas alla förslag i betänkandet utom utredningens 
förslag om ett etableringsstopp för enskilt bedriven verksamhet med konfessionell inriktning i 
förskoleklass, skola och fritidshem. Ändringarna i propositionen föreslås träda i kraft den 2 januari 
2023. I propositionen anges att regeringen avser att återkomma med förslag om ett 
etableringsstopp. Regeringskansliet remitterade en departementspromemoria
med ett sådant förslag. Förslaget baseras på förslaget om etableringsstopp i betänkandet. 
Remissvaren ska ha kommit in till Utbildningsdepartementet senast fredagen den 13 maj
2022. Kungälvs kommun har blivit inbjuden att svara på remissen. 

Etableringsstoppet föreslås införas dels genom att det i skollagen anges att såväl undervisningen 
som utbildningen i övrigt vid fristående skolor och fristående fritidshem ska vara icke-konfessionell, 
dels genom att äldre bestämmelser ska gälla för befintliga fristående skolor och fristående 
fritidshem med konfessionell inriktning. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2024.

Bedömning
Förvaltningen tillstyrker att förslaget om etableringsstopp för fristående skolor och fristående 
fritidshem med konfessionell inriktning i sin helhet. Förslaget bidrar till att barn och elever, oavsett 
bakgrund, religion eller levnadsförhållanden får en utbildning på lika villkor samt att skolväsendet 
intar en neutral eller opartiskt perspektiv i frågor om religion.  Det bidrar därmed till att uppfylla 
läroplanens mål om att alla barn och elever ska kunna nå så långt i sin kunskapsutveckling som 
möjligt och därmed ha goda framtidsutsikter. 

Kungälvs kommun instämmer med förslaget i sin helhet, dock med följande synpunkter.

Förslaget innebär dock att mer tid går åt till att informera och planera konfessionella inslag i 
förskolan vilket på sikt kan påverka intresset och möjligheten att bedriva verksamheten. Att det går 
åt mer tid att informera och planera för konfessionella inslag i förskolan påverkar fristående 
förskolor i Kungälvs kommun som bedriver förskola med konfessionell inriktning. Förskolorna med 
konfessionell inriktning i Kungälvs kommun är till antalet få och geografiskt utspridda i kommunen.

Förslaget om att befintlig verksamhet inte får utöka verksamheten med konfessionell inriktning 
bedöms få liten effekt för elever i Kungälvs kommun eftersom kommunen idag inte har några skolor 
eller fritidshem med konfessionell inriktning. Kungälvs kommun har idag ett fåtal elever på skolor 
med konfessionell inriktning utanför kommunen.

Förvaltningen gör även bedömningen av promemorian saknar till viss del en analys om varför de 
fristående förskolorna ges ett undantag. Förvaltningen efterfrågar en analys varför verksamheten 
ska omfattas av särskild lagstiftning i förhållande till övriga verksamheter. 

Vidare noterar förvaltningen att pedagogisk omsorg inte nämns i utredningens uppdrag. 
Förvaltningen gör bedömningen att även pedagogisk omsorg bör omfattas av utredningen. 
Kommunerna är tillsynsmyndighet för verksamheten. Bestämmelserna bör vara snarlika de som 
beslutas om för förskolorna. Förvaltningen gör bedömningen att ifall de två verksamheterna inte 
omfattas av samma bestämmelser så finns det en risk att oseriösa aktörer har utrymme att kringgå 
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föreslagna lagändringar genom att ansöka om att starta pedagogisk omsorg snarare än 
förskoleverksamhet. 

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
Den föreslagna förändringen har koppling till kommunfullmäktiges strategiska mål om att
ge goda förutsättningar för livslångt lärande. 

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Ärendet har koppling till mål 4 God utbildning för alla. Förvaltningen instämmer i att lagförslaget 
som ges i promemorian kan stärka likvärdigheten i berörda verksamheter. Ärendet har därför även 
koppling till delmål 4.1 Avgiftsfri- och likvärdig grundskole- och gymnasieutbildning av god kvalitet. 

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Förvaltningen bedömer att det inte finns några politiska styrdokument med koppling till ärendet. 

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Förslagen om etableringsstopp förstärker barns-och elevers rätt till en utbildning som är saklig och 
allsidig. För vårdnadshavare innebär det en ökad trygghet att utbildningen sker på vetenskaplig 
grund. 

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.
Förvaltningen bedömer likt promemorian att förslaget inte kommer få några direkta konsekvenser 
för medarbetarna i kommunen. Förvaltningen förväntar sig att det i viss mån kan innebära en ökad 
arbetsbelastning gällande tillsynsarbetet. 

Ekonomisk bedömning
Förvaltningen bedömer likt promemorian att förslaget inte kommer få några direkta ekonomiska 
konsekvenser för kommunen. 

Förslag till beslut
1. Tjänsteskrivelsen antas som Kungälvs kommuns remissvar till
Utbildningsdepartementet gällande promemorian angående ”Etableringsstopp för 
fristående skolor och fristående fritidshem med konfessionell inriktning” DNR: 
U2022/01678

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Dennis Reinhold Haleh Lindqvist
Sektorchef Kommundirektör

Expedieras till: u.remissvar@regeringskansliet.se. Ange
diarienummer U2022/01678 och remissinstansens namn i ämnesraden på epostmeddelandet.

Svaret bör lämnas i två versioner: den ena i ett bearbetningsbart format (t.ex. Word), den
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andra i ett format (t.ex. pdf) som följer tillgänglighetskraven enligt lagen (2018:1937) om
tillgänglighet till digital offentlig service. Remissinstansens namn ska anges i namnet på
respektive dokument.

För kännedom till: 
Andreas Persson, 
Johanna Rydberg
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Datum

4/26/2022

BILDNING OCH LÄRANDE
ADRESS Stadshuset, 442 81 Kungälv
TELEFON 0303-23 80 00 vx
FAX 0303-238002
E-POST kommun@kungalv.se
HEMSIDA www.kungalv.se

Ärende:

Remiss - Etableringsstopp för fristående skolor och 
fristående fritidshem med konfessionell inriktning

Diarienummer:

KS2022/0805-3

Instans:

Kommunsstyrelsen

Svar på remiss av promemoria: Etableringsstopp för fristående skolor och 
fristående fritidshem med konfessionell inriktning (U2022:01678)

Kungälvs kommun har beretts tillfälle att yttra sig över promemoria U2022/01678 
”Etableringsstopp för fristående skolor och fristående fritidshem med konfessionell inriktning”. 
Kungälvs kommun instämmer i förslaget i sin helhet, men vill lyfta fram följande synpunkter:

1.Förslag till lag om ändring i skollagen (2010:800)
Kungälvs kommun instämmer att föreslagna förändringar kan bidra till en mer likvärdig skola 
och minskad skolsegregation. Förslaget innebär dock att mer tid går åt till att informera och 
planera konfessionella inslag i förskolan vilket på sikt kan påverka intresset och möjligheten att 
bedriva verksamheten.

5.1 Ett etableringsstopp ska införas i skollagen
Att det inte är möjlighet för fristående verksamhatt utöka befintlig verksamhet kan påverka 
intresset för att bedriva verksamheten på sikt. 

5.2 Det bör inte vara möjligt att utöka befintlig verksamhet med konfessionell inriktning.
I Kungälvs kommun finns inga skolenheter med konfessionell inriktning. 

7.1. Hur många barn och elever kommer att beröras av förslagen?
I Kungälvs kommun finns inga skolenheter med konfessionell inriktning. Däremot har 
Kungälvs kommun ett fåtal elever som är folkbokförda i Kungälvs kommun, men går på 
skolenheter med konfessionell inriktning. 

Övrigt
Kungälvs kommun gör bedömningen av promemorian saknar till viss del en analys om varför 
de fristående förskolorna ges ett undantag. Kungälvs kommun efterfrågar en analys varför 
verksamheten ska omfattas av särskild lagstiftning i förhållande till övriga verksamheter. 

Vidare noterar Kungälvs kommun att pedagogisk omsorg inte nämns i utredningens uppdrag. 
Kungälvs kommun gör bedömningen att även pedagogisk omsorg bör omfattas av utredningen. 
Kommunerna är tillsynsmyndighet för verksamheten. Bestämmelserna bör vara snarlika de som 
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Remiss av promemoria Etableringsstopp för fristående skolor och fristående 
fritidshem med konfessionell inriktning 2(2)

Datum

4/26/2022

beslutas om för förskolans verksamhet. Kungälvs kommun gör bedömningen att ifall de två 
verksamheterna inte omfattas av samma bestämmelser så finns det en risk att oseriösa aktörer 
har utrymme att kringgå föreslagna lagändringar genom att ansöka om att starta pedagogisk 
omsorg snarare än förskoleverksamhet. 
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