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 § 132/2022 

Dataöverföring till tredje land för StudyAlong (Dnr KS2022/0426) 

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.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Dataöverföring till tredje land för StudyAlong 
Bilaga Protokollsutdrag - Dataöverföring till tredje land för StudyAlong - Utskottet för 
Bildning och lärande 

Beslut 

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

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  

__________ 
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 § 134/2022 

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

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. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Remiss av promemoria Etableringsstopp för fristående skolor och fristående 
fritidshem med konfessionell inriktning 
Bilaga Svar på remiss av promemoria: Etableringsstopp för fristående skolor och fristående 
fritidshem med konfessionell inriktning (U2022:01678) 
Bilaga Protokollsutdrag - Remiss av promemoria Etableringsstopp för fristående skolor och 
fristående fritidshem med konfessionell inriktning - Utskottet för Bildning och lärande 
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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. 

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

För kännedom till: Andreas Persson, Johanna Rydberg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 


