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§ 99
KS 196/18

Nyetablering eller utökning fristående gymnasieskola 2018
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Ansökningarna avstyrks med bedömningen att etableringen av de sökta utbildningarna
riskerar att få påtagligt negativa följder för dels den kommunala satsningen på gymnasial
utbildning som planereas starta i Mölndal höstterminen 2018, dels för det befintliga utbudet
av kommunal gymnasieutbildning i Göteborgsregionen (GR).
Ärendet
Utbildningsförvaltningen har mottagit 12 ansökningar om att få starta eller utöka verksamhet
som fristående huvudman för gymnasieskola. 6 ansökningar gäller utökning av befintlig
verksamhet och 6 gäller nystartade skolor. Ingen av ansökningarna berör Mölndal som
lägeskommun.Kommunstyrelsen har remitterat ansökan till utbildningsnämnden för ett
yttrande.
Till yttrandet ska följande bifogas:
1. En befolkningsprognos över kommunens 16-åringar de kommande fem åren (år 20182023).
2. En sammanställning över vilka kommunala och fristående gymnasieskolor i kommunen
som idag erbjuder de sökta program och inriktningar.
3. Uppgift om antalet befintliga utbildningsplatser på respektive sökt program och inriktning
vid kommunala respektive fristående gymnasieskolor i kommunen.
4. Uppgift om kommunen avser att erbjuda sökta program och inriktningar läsåret 2018/2019
samt om möjligt läsåret 2019/2020.
Ärendets behandling
Utbildningsnämnden har behandlat ärendet den 3 maj 2018, § 31.
Förslag till beslut
Utbildningsnämndens förslag till arbetsutskottet
Ansökningarna avstyrks med bedömningen att etableringen av de sökta utbildningarna
riskerar att få påtagligt negativa följder för dels den kommunala satsningen på gymnasial
utbildning som planeras starta i Mölndal höstterminen 2018, dels för det befintliga utbudet av
Justerandes sign
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kommunal gymnasieutbildning i Göteborgsregionen (GR).
Ledamöternas förslag till beslut
Marie Östh Karlsson (S), med stöd av Stefan Gustafsson (S), föreslår bifall till
utbildningsnämndens förslag, att avstyrka ansökningarna.
Hans Bergfelt (M), med stöd av Marcus Claesson (L), föreslår att ansökningarna ska
tillstyrkas.
Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut och ställer dem mot varandra och
finner att arbetsutskottet beslutar att avstyrka ansökningarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 31
UTN 23/18

Yttrande över ansökningar om godkännande som huvudman för
fristående gymnasieskolor
Beslut

Utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen
Ansökningarna avstyrks med bedömningen att etableringen av de sökta utbildningarna
riskerar att få påtagligt negativa följder för dels den kommunala satsningen på gymnasial
utbildning som planereas starta i Mölndal höstterminen 2018, dels för det befintliga utbudet
av kommunal gymnasieutbildning i Göteborgsregionen (GR).
Reservation
Johanna Rantsi (M), Annikka Hedberg (M) och Tina Höstlycke (L) reserverar sig mot beslutet
till förmån för eget förslag.

Ärendet

Utbildningsförvaltningen har mottagit 12 ansökningar om att få starta eller utöka verksamhet
som fristående huvudman för gymnasieskola. 6 ansökningar gäller utökning av befintlig
verksamhet och 6 gäller nystartade skolor. Ingen av ansökningarna berör Mölndal som
lägeskommun.
Kommunstyrelsen har remitterat ansökan till utbildningsnämnden för ett yttrande. Till
yttrandet ska följande bifogas:
1. En befolkningsprognos över kommunens 16-åringar de kommande fem åren (år 20182023).
2. En sammanställning över vilka kommunala och fristående gymnasieskolor i kommunen
som idag erbjuder de sökta program och inriktningar.
3. Uppgift om antalet befintliga utbildningsplatser på respektive sökt program och inriktning
vid kommunala respektive fristående gymnasieskolor i kommunen.
4. Uppgift om kommunen avser att erbjuda sökta program och inriktningar läsåret 2018/2019
samt om möjligt läsåret 2019/2020.
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Yttrandet ska ha inkommit till kommunstyrelsen senast den 3 maj 2018 och paragrafen ska
justeras omedelbart.
Ärendets behandling
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 4 april 2018.
Ärendet har behandlats på utbildningsnämndens arbetsutskott den 19 april 2018 § 27.
Förslag till beslut

Ledamöternas förslag till beslut
Johanna Rantsis (M) m.fl. föreslår att ansökningarna tillstyrks då det inte bör innebära några
ekonomiska eller organisatoriska konsekvenser för Mölndal. Stadens skolor ska vara så
attraktiva och av god kvalitet att de står sig i konkurrensen mellan skolorna i GR.
Annika Bjerrhede (MP) föreslår att ansökningarna avstyrks med bedömningen att
etableringen av de sökta utbildningarna riskerar att få påtagligt negativa följder för dels den
kommunala satsningen på gymnasial utbildning som planereas starta i Mölndal höstterminen
2018, dels för det befintliga utbudet av kommunal gymnasieutbildning i Göteborgsregionen
(GR).
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels Johanna Rantsis m.fl. (M)
förslag om att kommunstyrelsen tillstyrker ansökningarna, dels Annika Bjerrhedes (MP)
förslag om att kommunstyrelsen avstyrker ansökningarna. Ordföranden ställer förslagen mot
varandra och finner att utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annika Bjerrhedes
(MP) förslag.
Reservation
Johanna Rantsi (M), Annikka Hedberg (M) och Tina Höstlycke (L) reserverar sig mot beslutet
till förmån för eget förslag.
Expedieras till

Kommunstyrelsen
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Yttrande över ansökningar om godkännande som
huvudman för fristående gymnasieskolor
Förslag till beslut
Utbildningsförvaltningen lämnar inget förslag till beslut.
Paragrafen justeras omedelbart.
Ärendet
Utbildningsförvaltningen har mottagit 12 ansökningar om att få starta eller utöka verksamhet
som fristående huvudman för gymnasieskola. 6 ansökningar gäller utökning av befintlig
verksamhet och 6 gäller nystartade skolor. Ingen av ansökningarna berör Mölndal som
lägeskommun.
Kommunstyrelsen har remitterat ansökan till utbildningsnämnden för ett yttrande. Till
yttrandet ska följande bifogas:
1. En befolkningsprognos över kommunens 16-åringar de kommande fem åren (år 20182023).
2. En sammanställning över vilka kommunala och fristående gymnasieskolor i kommunen
som idag erbjuder de sökta program och inriktningar.
3. Uppgift om antalet befintliga utbildningsplatser på respektive sökt program och inriktning
vid kommunala respektive fristående gymnasieskolor i kommunen.
4. Uppgift om kommunen avser att erbjuda sökta program och inriktningar läsåret 2018/2019
samt om möjligt läsåret 2019/2020.
Yttrandet ska ha inkommit till kommunstyrelsen senast den 3 maj 2018 och paragrafen ska
justeras omedelbart.

Bilagor
• Sammanställning av ansökningar
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Bedömning
1. Befolkningsprognos 16-åringar Mölndal 2017-2023 (Prognos från 2018 finns inte
tillgänglig än)
År
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

16-åringar
764
804
815
826
843
853
915

2. Program på kommunala och fristående gymnasieskolor i kommunen i dag
Gymnasieskola
Krokslättsgymnasiet

Program
Vård- och omsorgsprogrammet

3. Antalet befintliga utbildningsplatser på kommunala och fristående gymnasieskolor i
kommunen
Gymnasieskola
Krokslättsgymnasiet

Program
Vård- och omsorgsprogrammet

Utbildningsplatser
30

4. Erbjudna program och inriktningar läsåret 2018/2019 och 2019/2020
Gymnasieskola
Krokslättsgymnasiet
Krokslättsgymnasiet

År
2018/2019
2019/2020

Franklins Gymnasium 2019/2020
– School of Science

Program
Vård- och omsorgsprogrammet
Vård- och omsorgsprogrammet
Barn- och fritidsprogrammet
Samhällsprogrammet
VO lärling
BF lärling
HA lärling
RL lärling
HT lärling
NB lärling
Naturvetenskapsprogrammet
Teknikprogrammet

5. Uppgifter om samverkansavtal
a. Mölndals stad ingår i Göteborgsregionens kommunförbund, GR, och härmed
även i den gemensamma gymnasieantagningen
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Det är svårt att förutse hur elever väljer och hur programutbudet kommer att se ut på sikt.
Därför är det också svårt att bedöma långsiktiga konsekvenser för skolväsendet i kommunen.
På detta grundlag väljer förvaltningen därför att inte lämna något förslag till beslut.
Expedieras till
Kommunstyrelsen

Jens Holm
Utbildningschef

