SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2017-03-30

§ 42
UTN 38/17

Yttrande över ansökan om godkännande som huvudman för
särskild variant vid den fristående gymnasieskolan Göteborgs fria
Waldorfgymnasium, dnr 37-2017:789
Beslut

Utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen:
Ansökan tillstyrks då det i nuläget inte innebär några ekonomiska och organisatoriska
konsekvenser för Mölndal.
Ärendet

Insamlingsstiftelsen Göteborgs fria Waldorfgymnasium har hos Skolinspektionen ansökt om
godkännande som huvudman för särskild variant av gymnasieutbildning vid den fristående
gymnasieskolan Göteborgs fria Waldorfgymnasium i Göteborgs kommun fr.o.m. läsåret
2018/2019.
Kommunstyrelsen har remitterat ansökan till utbildningsnämnden för ett yttrande. Syftet är att
bedöma om etableringen av den sökta utbildningen skulle medföra påtagliga negativa följder
för skolväsendet i kommunen.
I skolinspektionens remiss efterfrågas följande information:
- En konsekvensbeskrivning av vilka ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska
konsekvenser som kan uppstå på lång sikt vid start av sökandens planerade utbildning
- Uppgifter om vilka kommuner/förbund kommunen har samverkansavtal med
Till ansökan ska följande bifogas:
1. En befolkningsprognos över kommunens 16-åringar de kommande fem åren (år 20172022).
2. En sammanställning över vilka kommunala gymnasieskolor i kommunen som idag erbjuder
utbildning liknande den sökta särskilda varianten av gymnasieutbildning.
Yttrandet ska ha inkommit till kommunstyrelsen senast den 19 april 2017.
Ärendets behandling
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 15 mars 2017.
Utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet den 16 mars 2017, § 38.
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Förslag till beslut

Ledamöternas förslag till beslut
Johanna Rantsi (M) föreslår att ansökan tillstyrks då det i nuläget inte innebär några
ekonomiska och organisatoriska konsekvenser för Mölndal.
Annika Bjerrhede (MP) föreslår bifall till Johanna Rantsis (M) förslag.
Dylan Abdali (V) föreslår att ansökan avstyrks i sin helhet med hänvisning till att etableringen
bedöms medföra påtagliga negativa följder för det kommunala skolväsendet i Mölndal.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels Johanna Rantsis (M) förslag
om att kommunstyrelsen tillstyrker ansökan, dels Dylan Abdalis (V) förslag om att
kommunstyrelsen avstyrker ansökan. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner
att utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Johanna Rantsis (M) förslag.
Expedieras till

Kommunstyrelsen
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N/A
SYSTEM
Utbildningsnämnden

Yttrande över ansökan om godkännande som huvudman
för särskild variant vid den fristående gymnasieskolan
Göteborgs fria Waldorfgymnasium, dnr 37-2017:789
Förslag till beslut
Förvaltningen lämnar inget förslag till beslut.
Ärendet
Insamlingsstiftelsen Göteborgs fria Waldorfgymnasium har hos Skolinspektionen ansökt om
godkännande som huvudman för särskild variant av gymnasieutbildning vid den fristående
gymnasieskolan Göteborgs fria Waldorfgymnasium i Göteborgs kommun fr.o.m. läsåret
2018/2019.
Kommunstyrelsen har remitterat ansökan till utbildningsnämnden för ett yttrande. Syftet är att
bedöma om etableringen av den sökta utbildningen skulle medföra påtagliga negativa följder för
skolväsendet i kommunen.
I skolinspektionens remiss efterfrågas följande information:
- En konsekvensbeskrivning av vilka ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser
som kan uppstå på lång sikt vid start av sökandens planerade utbildning
- Uppgifter om vilka kommuner/förbund kommunen har samverkansavtal med
Till ansökan ska följande bifogas:
1. En befolkningsprognos över kommunens 16-åringar de kommande fem åren (år 2017-2022).
2. En sammanställning över vilka kommunala gymnasieskolor i kommunen som idag erbjuder
utbildning liknande den sökta särskilda varianten av gymnasieutbildning.
Yttrandet ska ha inkommit till kommunstyrelsen senast den 19 april 2017.

Beredning
Ärendet har skickats på internremiss till Krokslättsgymnasiet och studie- och
yrkesvägledningsenheten och behandlats i utbildningsförvaltningens ledningsgrupp 2017-0309.

TJÄNSTESKRIVELSE
2017-03-15
Sida 2 (2)
Dnr UTN 38/17

Bilagor
• Befolkningsprognos över kommunens 16-åringar (år 2016-2025)
Bedömning
Eftersom ansökan endast avser en särskild variant som varken erbjuds i kommunen eller inom
GR görs ingen ytterligare bedömning av förvaltningen förutom det som framförts i yttrandet
med diarienummer UTN 33/17.
Expedieras till
Kommunstyrelsen

Jens Holm
Utbildningschef

