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Sammanfattning
Mölndals stad instämmer i förslaget och anser att de förslagna ändringarna i
skollagen är positiva. Staden anser dock att vissa perspektiv ska beaktas.
3.3 och 3.4 Bestämmelserna om registerkontroll bör både göras integritetsvänligare och utökas till att omfatta gymnasieskolan och gymnasiesärskolan
Mölndals stad ser positivt på att bestämmelserna ska gälla även gymnasieoch gymnasiesärskolan, även barn i högre åldrar behöver skyddas.
Däremot ser staden både för- och nackdelar med att skollagen ändras så att
det ska räcka med att den person som registerkontrollen omfattar, i stället
för att lämna ett utdrag ur belastningsregistret, visar upp ett sådant utdrag
för den som erbjuder anställningen. Fördelarna är en snabbare och enklare
hantering, inte minst för den arbetssökande. Nackdelen kan vara att någon
arbetsgivare tar lättvindigt på att granska utdraget och att det kan uppstå
oklarheter.
4.1 Bestämmelserna om att yttrande ska inhämtas från en sökandes
hemkommun inför mottagande i gymnasiesärskola ska även gälla enskilda
huvudmän.
Mölndals stad ser positivt på att bestämmelserna även ska gälla enskilda
huvudmän och anser att det är en viktig förutsättning för elevers rättigheter
och huvudmäns lika villkor.
6. Bestämmelserna om betygsrätt ska ändras så att kommuner kan få sådant
tillstånd vid distansundervisning utanför skolväsendet
Staden ser positivt på denna lagändring.

Marie Östh Karlsson (S)
Kommunstyrelsens ordförande

Håkan Ahlström
Stadsdirektör

Detta beslut har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.
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Promemoria, Vissa skollagsfrågor del 4, U2016/05181/GV
Beslut

Utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen
Utbildningsförvaltningens förslag till yttrande, daterat den 17 januari 2017, antas och skickas
till Utbildningsdepartementet som Mölndals stads yttrande över remissen
Paragrafen justeras omedelbart.
Ärendet

Utbildningsnämnden har via kommunstyrelsen fått tillfälla att yttra sig över regeringens
promemoria ”Vissa skollagsfrågor - del 4 (U2016/05181/GV)”. Yttrandet ska vara
kommunstyrelsen tillhanda senast 23 februari 2017.
Promemorian innehåller förslag till ändringar i skollagen (2010:800). Lagförslagen föreslås
träda i kraft den 1 juli 2018. I promemorian föreslås följande:
- Ett av Skolinspektionen beslutat godkännande av enskild som huvudman för utbildning
inom skolväsendet ska återkallas helt eller delvis, om inte utbildningen har startat senast vid
början av det läsår som inleds senast två år efter det första läsår som godkännandet avser.
- Bestämmelserna om registerkontroll ska göras integritetsvänligare och kompletteras och det
föreslås även att gälla för den som erbjuds anställning inom gymnasie- eller
gymnasiesärskolan
- Det föreslås att huvudmannen för en fristående gymnasiesärskola, på motsvarande sätt som
krävs av en kommunal huvudman för en gymnasiesärskola, ska hämta in ett yttrande från den
sökandes hemkommun innan en sökande tas emot.
-Reglerna om betygssättning i kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna
ska ändras så att det, i likhet med vad som gäller vid betygssättning i gymnasieskolan
och gymnasiesärskolan, ska få bortses från enstaka delar av kunskapskraven om det finns
särskilda skäl.
- Bestämmelserna om betygsrätt ska ändras så att kommuner, i likhet med enskilda, ska kunna
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få betygsrätt när det gäller distansundervisning av utlandssvenska elever som varaktigt vistas
utomlands.
Ärendets behandling
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 2 januari 2017.
Utbildningsförvaltningens förslag till yttrande daterat den 17 januari 2017.
Utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet den 9 februari, §4.
Förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Utbildningsförvaltningens förslag till yttrande, daterat den 17 januari 2017, antas och skickas
till Utbildningsdepartementet som Mölndals stads yttrande över remissen
Paragrafen justeras omedelbart.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om arbetsutskottets förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
Expedieras till

Kommunstyrelsen
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Utbildningsnämnden

Promemoria, Vissa skollagsfrågor del 4, U2016/05181/GV
Förslag till beslut
Utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen:
Utbildningsförvaltningens förslag till yttrande, daterat den 17 januari 2017, antas och skickas
till Utbildningsdepartementet som Mölndals stads yttrande över remissen
Paragrafen justeras omedelbart.
Ärendet
Utbildningsnämnden har via kommunstyrelsen fått tillfälla att yttra sig över regeringens
promemoria ”Vissa skollagsfrågor - del 4 (U2016/05181/GV)”. Yttrandet ska vara
kommunstyrelsen tillhanda senast 23 februari 2017.
Promemorian innehåller förslag till ändringar i skollagen (2010:800). Lagförslagen föreslås
träda i kraft den 1 juli 2018. I promemorian föreslås följande:
- Ett av Skolinspektionen beslutat godkännande av enskild som huvudman för utbildning
inom skolväsendet ska återkallas helt eller delvis, om inte utbildningen har startat senast vid
början av det läsår som inleds senast två år efter det första läsår som godkännandet avser.
- Bestämmelserna om registerkontroll ska göras integritetsvänligare och kompletteras och det
föreslås även att gälla för den som erbjuds anställning inom gymnasie- eller
gymnasiesärskolan
- Det föreslås att huvudmannen för en fristående gymnasiesärskola, på motsvarande sätt som
krävs av en kommunal huvudman för en gymnasiesärskola, ska hämta in ett yttrande från den
sökandes hemkommun innan en sökande tas emot.
-Reglerna om betygssättning i kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna
ska ändras så att det, i likhet med vad som gäller vid betygssättning i gymnasieskolan
och gymnasiesärskolan, ska få bortses från enstaka delar av kunskapskraven om det finns
särskilda skäl.
- Bestämmelserna om betygsrätt ska ändras så att kommuner, i likhet med enskilda, ska kunna
få betygsrätt när det gäller distansundervisning av utlandssvenska elever som varaktigt vistas
utomlands.
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Beredning
Rektorer och verksamhetschefer inom utbildningsförvaltningen har getts möjlighet att läsa
promemorian och sedan lämna synpunkter på de förslag som lämnas i promemorian.
Utbildningsförvaltningens ledningsgrupp har sedan sammanfattat en bedömning.
Bilagor
Yttrande daterat den 2 januari 2017
Promemoria: Vissa skollagsfrågor – del 4 (U2016/05181/GV)
Bedömning
Utbildningsförvaltningen ser positivt på de föreslagna författningsändringarna. De föreslagna
förändringarna i skollagen bedöms inte heller medföra några ekonomiska konsekvenser för
Mölndals stad.

Expedieras till
Kommunstyrelsen

Jens Holm
Utbildningschef

