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HEMSIDA www.kungalv.se  
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Beslutande   
 Anna Vedin (M) Ordförande 
 Gun-Marie Daun (KD) Vice ordförande  
 Monica Haraldsson (M)  
 William Hult (S)  
 Erik Andreasson (V)  
 Erik Martinsson (MP)  

 
Sekreterare 
  Paragraf 65-79 

 Annie Alsterholm  

   

Ordförande 
 

 

 Anna Vedin (M)  

   

Justerande   

 Gun-Marie Daun (KD)  
 

Ej närvarande   
 

Övriga deltagare   

 Helena Tellberg §§65-67 Sektor samhälle och utveckling 

 Katarina Vallström §68 Sektor samhälle och utveckling 

 Dennis Reinhold §§71-79 Sektor bildning och lärande 

 Tanja Tajic Björkman §71 Sektor bildning och lärande 

 Catharina Bengtsson §71 Sektor bildning och lärande 

 Emma Malmros §71 Sektor bildning och lärande 

 Linnea Börén §71 Sektor bildning och lärande 

 Helena Odinge §73 Ekonomienheten 

 Kerstin Engelin §73 Ekonomienheten 

 

Johanna Embretsén 
§§72,75,79 

Sektor bildning och lärande 
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 Matilda Skön §§69-70 Sektor bildning och lärande 

 Anna Bengtsson §74 Sektor bildning och lärande 

 

Andreas Persson 
§§69,70,75,79 

Sektor bildning och lärande 

 Oscar Franzén §§69-70 Sektor bildning och lärande 

 

Sophie Idermark Hansson 
§76 

Sektor bildning och lärande 
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§ 65/2022 

Val av justerare 

 
 Till justerare föreslås Gun- Marie Daun (KD) 

Beslut 

              Till justerare utses Gun-Marie Daun (KD) 
 

__________ 
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§ 66/2022 

Tillkommande och utgående ärenden 

 
 Tillkommande ärende 

 Svar till Skolinspektionen gällande Hålta familjedaghem, ärende 2022:3037  
(DnrKS2022/0717) 

  

Beslut 

             Dagordningen fastställs 
 

__________ 
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 § 67/2022 

Information från sektorchef 

 
 Helena Tellberg, verksamhetschef, informerar om följande: 
 

Problem med accessen i huset för politiker 
- Åtgärdat. 

Byggnader 

• Ytterbyskolan 

• Diseröd 

 Föreningarna 

• Möte med föreningar 

• Workshop arrangerad av RFSISU 

• Arbetet med idrottspolitiskt plan.  

 Övernattning i skolans lokaler 

• Kommunen ser över de riktlinjer som gäller för att övernatta i kommunens lokaler. 

 Föreningshyra 

• Kommunen ser över föreningshyrorna  

Skolor- vilka skolor äger/hyr kommunen 

• 25 Egna skolor  

• 4 Inhyrda skolor 

• 8 Paviljonger/moduler 

Badplatser 

• Arbete kommer påbörjas- har inte påbörjats ännu på grund av sen vår. 

Utomhusbadet 

• Beräknas öppna 13/6 enligt plan.  

Utskottet för dialog med Helena Tellberg.  

Beslut 

             Informationen antecknas till protokollet 
__________ 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 68/2022 

Driftbidrag 

 
 Katarina Vallström, fritidskonsulent, informerar om följande: 
 

• Tre bidrag som kommer nästa månad 

• Driftbidrag 

• Investeringsstöd 

• Kultur- och fritidsfrämjande stöd  

Utskottet för dialog med Katarina Vallström. 

Beslut 

              Informationen antecknas till protokollet 
 

__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 70/2022 

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

 
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 

 

Förslag till Kommunstyrelsen 

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

          2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  

 
__________ 
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 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 71/2022 

Information från sektorchef 

 
 Kompetenscentrum 

Tanja Tajic Björkman, verksamhetschef Kompetenscentrum, informerar om följande: 
 

• Kompetenscentrum: Nytt verksamhetsområde från 1 jan 

• Samlade insatser kring utbildning, arbete och integration 

• Skapa förutsättningar för en mer effektiv organisation 

Fokus 

• Utbildning 

• Studie- och yrkesvägledning 

• Arbetsmarknadsinsatser 

• Bosättning av nyanlända och introduktion 

• Integrationsinsatser 

Process samhällskontrakt 

• En fördjupad dialog med samhällsskontraktsföretag för att kartlägga vilka målgrupper 

man kan koppla till företagen, hur ser rekryteringsbehoven ut på kort och lång sikt. 

Feriejobb framåt 

• Öka antal platser inom kommunala verksamheter 

• Ansökningsförfarandet  

• Annonsering 

• Matchning 

• Statistik  

Fokus framåt 

• Verksamhetsplan för kompetenscentrum 

• Organisation NYTT- utveckla arbetsgivarservice både internt och externt 

• Utveckla arbete med samhällskontraktet 

• Anställningsstöd- utöka inom samtliga grupper 

• Större fokus på utbildning för samtliga målgrupper 

• DUA (jobbspår på gång inom hemtjänsten och måltid) 

• LÖK- en sammanhållen utbildning för nyanlända 

• Erbjuda handledning på plats  

 

Ytterbyskolan 
Catharina Bengtsson, verksamhetschef, Emma Andersson Malmros, rektor på Ytterbyskolan 
och Linnea Börén, biträdande rektor, informerar om diskussionen som handlat om följande 
förändringar: 
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• Full timplan för musikklass- samma minuter som övriga klasser i samtliga ämnen 

(inklusive klasstid som alla klasser har för struktur och värdegrundarbete) 

• Utökad timplan för ensemble cirka 60 -70 minuter per grupp. Denna tid kommer 

läggas inom ordinarie schemaram dvs inom busstiderna. 

Utskottet för dialog med Catharina Bengtsson, Dennis Reinhold, Emma Andersson Malmros 
och Linnéa Börén. 
 
Information från sektorchef 
Dennis Reinhold, sektorchef Bildning och lärande informerar om följande: 
 
Återrapport kring Kullenskolan  
 
Revisionen  

• Öppet möte om vad som är aktuellt inom Bildning och lärande 

• Sektorns fokusområden  

• Sektorchefens kvalitetsfaktorer  

Beslut 

            Informationen antecknas till protokollet 
 

__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 72/2022 

Redovisning till Skolinspektionen i ärende 2022:2342 (Dnr KS2022/0529) 

 Paragrafen justeras omedelbart och återfinns i ett separat protokoll. 
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 § 73/2022 

Ekonomi, avvikelser och måluppföljning 

 
 Helena Odinge och Kerstin Engelin, ekonomienheten, informerar om följande: 
 
 Utfall volymer vt-22 
  

Förskola 

• Kommunala förskolor +49 barn 

• Kommunala familjedaghem -6 barn 

• Fristående förskolor +70 barn 

• Total budgetkompensation Förskola: ca 15,4 Mkr  

Grundskola 

• Kommunala grundskolor +75 elever 

• Fristående grundskolor +7 elever 

• Total budgetkompensation ca 6,3 Mkr 

Gymnasiet 

• Totalt antal Kungälvselever +63 elever 

• Total budgetkompensation: ca 5,6 Mkr 

Förskola 15,4 Mkr 
Kommunala förskolor +49 barn 

• Ny paviljong Iskällans förskola – 36 platser 

• Fullt på samtliga förskolor- inga tomma platser 

• Överinskrivningarna under våren har inte kompenserats ännu  

Fristående förskolor +70 barn 

• Kunskapsförskolan i Kareby, 65 platser vt-22 

• Naturmontessori Harestad, utökat antal platser + 7 barn 

• Fler barn på övriga förskolor 

Grundskola 6,3 Mkr 
Kommunala grundskolor +75 elever 

• Förskoleklass: +23 elever 

• Åk 1-3 +9 elever 

• Åk 4-6 +7 elever 

• Åk 7-9 +25 elever 

• Särskola +11 elever 

• Fler elever fritidshem åk F-3 och färre elever fritidshem åk 4-6 

Fristående grundskolor + 7 elever 
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Gymnasiet 5,6 Mkr 
Kungälvs elever +63 elever 

• Mimers Hus +19 elever 

• Trekunga -5 elever 

• Kommunala, statliga, landsting +14 elever 

• Friskolor, folkhögskolor +35 elever 

Samtliga elever 

• Mimers Hus -27 elever 

• Trekunga -6 elever 

Andel inskrivna i fritidshem läsår 2021/2022 

Beslut 

             Informationen antecknas till protokollet 
 

__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 74/2022 

Skolpliktsbevakning 

 
 Anna Bengtsson, handläggare, informerar om följande: 
 

Rutin för hantering av personer med skyddade personuppgifter i förskola och 
grundskola 

 
 Skyddade personuppgifter 

• Skyddad folkbokföring 

• Sekretessmarkering 

Förskolan  

• Placering av barn 

- Ansökan sker på blankett  

- Barnomsorgshandläggare kontaktar rektor vid placering 

Registrering av barn 

• Barn med skyddade personuppgifter skrivs inte in i något system 

Ekonomi  

• För barn med skyddad folkbokföring räknas den kommun som hen stadigvarande vistas i 

som hemkommun och ska således erbjuda förskola. Faktura för barnomsorg skickas med 

brev tillvårdnadshavare, via Skatteverkets postförmedling.  

Utflytt 

• Vid avslutad placering ska vårdnadshavare få kopia på samtlig dokumentation om barnet. 

Grundskolan 

• Placering av elever  

- Via blankett  

- Skolpliktsbevakning ska alltid kontaktas när en skyddad elev skrivs in på skolan 

 

Registrering av elever  

• Olika sätt beroende på om eleven har skyddad folkbokföring eller sekretessmarkering  

Ekonomi 

• För elever med skyddad folkbokföring räknas den kommun som hen stadigvarande vistas 

i, som hemkommun, vilket också innebär att det är den kommunen som betalar för 

elevens skolgång.  

Betygshantering 

• Skrivs ut i elevens riktiga namn men den digitala versionen raderas 
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Utflytt 

• Vid avslutat placering ska vårdnadshavare få kopia på samtliga dokumentationer om 

eleven 

Postförmedling  

• Slutet kuvert 

• Kuvertet läggs i ytterkuvert som sänds till närmaste postförmedlingsadress 

• Posten kommer att förmedlas till mottagaren oavsett var mottagaren bor 

• Brevpapper eller kuvert med logotyp används ej. 

  
 Handlingsplan 

• Frågor att gå igenom med vårdnadshavare till elev med skyddade personuppgifter 

• Bilaga till dokument ”Rutin för hantering av personer med skyddade personuppgifter i 

förskola och grundskola” 

 Utskottet för dialog med Anna Bengtsson  

Beslut 

             Informationen antecknas till protokollet 
 

__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 75/2022 

Ändringar- skollagen 

 
 Johanna Embretsén och Andreas Persson, verksamhetsutvecklare, informerar om följande: 
 
 Lagändringar inom skolområdet 2022 
 

Tillämpas från 1 januari 2022 

• Nya bestämmelser om försöksverksamhet med digitala nationella prov, extern bedömning 

och central rättning. 

Komvux 

• Ändrade ämnesplaner i engelska och matematik inom Komvux 

• Förenklad betygsskala inom vissa delar av Komvux 

• Tidigare sexgradig skala, nu godkänd och icke godkänd 

 
Tillämpas från och med 11 april 2022 

• Särskild kvot vid urval till fristående skolor 

- Med anledning av ett väntat stort flyktingmottagande på grund av kriget i Ukraina har 

regeringen beslutat om en tillfällig förordning om särskild kvot i fristående skolor. 

- Förordningen innebär att en huvudman för en fristående förskoleklass, grundskola eller 

grundsärskola får avsätta ett begränsat antal platser per läsår för vissa elever (särskild kvot, 

max 5%) som ges företräde framför övriga sökande. 

I den särskilda kvoten får bara elever som har varit bosatta i Sverige kortare tid än två år 

före starten av det aktuella läsåret ingå.    

  
Tillämpas från och med 1 juli 2022 

• Skolinspektionen ska kunna förbjuda en kommun eller en region att driva en verksamhet 

vidare (verksamhetsförbud) om ett föreläggande att åtgärda brister inte har följts och 

missförhållandena är allvarliga. 

• Fler grunder för att återkalla ett godkännande av enskild som huvudman.  

• Fler grunder för kommuner att återkalla beslut om rätt till bidrag för pedagogisk omsorg 

införs också. 

 

• Ny princip för betygssättning 

- Bestämmelserna omfattar alla skolformer där betyg sätts 

- Kunskapskrav ersätts av begreppet Betygskriterier 

- Läraren ska göra en sammantagen bedömning av elevens kunskaper i förhållande till de 

betygskriterier som gäller för ämnet. 

 

• Ändringar i behörighetsförordningen 

- Ändringar i reglerna kring lärarlegitimation och behörighet 
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- Gäller bland annat reglerna för behörighet i ämnena svenska som andraspråk och 

modersmål 

 

• Handels- och administrationsprogrammet blir Försäljnings- och serviceprogrammet 

(namnbyte) 

Ändringar i kurs- och läroplaner  

• Gäller vissa ämnen för Komvux, gymnasiet och gymnasiesärskolan. För samtliga 

verksamheter: Kunskapsområdet sex och samlevnad byter namn till sexualitet, samtycke 

och relationer.  

•  Övergripande förändringar: Grundskola, specialskola och sameskola 

• Grundsärskola och specialskola: som ovan med tillägg: antalet mål begränsas, 

ämnesinnehållet tydligare i grundsärskolans ämnesområden samt kursplanerna i 

grundsärskolan samordnas- både med varandra och med de reviderade kursplanerna för 

grundskolan och specialskola 

 

Beslut 

             Informationen antecknas till protokollet  
            

 
__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 76/2022 

Skolskjutsreglementet för grundskolan 

 
 Sophie Idermark Hansson, skolskjutssamordnare, informerar om följande: 
 

• Vid bedömning och beslut i skolskjutsärenden ska skollagen och den tolkning som 

utvecklas i förvaltningsdomstolen ligga till grund. 

• Kommunens egna skolskjutsriktlinjer ska vara ett stöd vid tolkningen av skollagen och 

rådgivande vid bedömningar. 

• Skollagen 10 kap 32§ 

• Elever i förskoleklass, grundskolan, grundsärskolan och gymnasiesärskolan kan ha rätt till 

skolskjuts. 

Kriterier för skolskjuts 
1. Färdvägens längd 

2. Trafikförhållanden 

3. Funktionsnedsättning 

4. Särskilda omständigheter 

 
Optiplan elevresor 

• It-stöd 

• Alla måste ansöka 

 

Färdmedel 

• Buss 

• Båt 

• Taxi  

 
Nytt avtal 

• Hösten 2021 för skollinjetrafiken  

 
Elever på gymnasiet 

• Regleras i lagen (1991:1110) om kommuners skyldighet att svara för vissa elevresor. 

• Elev som har rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen 

• Är folkbokförd i Kungälvs kommun 

• Har minst 6 km mellan folkbokföringsadress och skola 

• Behöver ej ansöka 

Skoltaxi elever på gymnasiet 

• Enligt ett politiskt beslut KS2018/1639 
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Fria resor 

• Ett politiskt beslut KS2019/0097 

• Alla högstadieelever folkbokförda i Kungälv 

Beslut 

             Informationen antecknas till protokollet 
 

__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 77/2022 

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

 
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. Yttrandet 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 (Dnr KS2022/0805-3) 
Svar på remiss av promemoria: Etableringsstopp för fristående skolor och fristående 
fritidshem med konfessionell inriktning (U2022:01678) 

Förslag till Kommunstyrelsen 

            1. Yttrandet 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. 
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__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 78/2022 

 Rapporter 

 
 Inga inkomna rapporter. 
 
 

Beslut 

             Informationen antecknas till protokollet 
 

__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 79/2022 

Svar till Skolinspektionen gällande Hålta familjedaghem, ärende 2022:3037 
(Dnr KS2022/0717) 

 
 Paragrafen justeras omedelbart och återfinns i ett separat protokoll. 

 
 


