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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
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Plats och tid Mölndals stadshus, rum 214 kl. 13:00-14:20

Beslutande ledamöter Marie Östh Karlsson (S) (ordförande)
Hans Bergfelt (M) (vice ordförande)
Stefan Gustafsson (S)
Kajsa Hamnén (M)
Solveig Hallin (S)
Ulrika Frick (MP)
Marcus Claesson (L)
Peter Berg Johnson (KD)
Ove Dröscher (S) (ersättare)  ersätter Marie Lindqvist (V)
Gabriela Nilsson (M) (ersättare)  ersätter Ingemar Johansson (C)
Joel Olsson (SD) (ersättare)  ersätter Ilona Michalowski (SD)

Ej tjänstgörande ersättare Gun Kristiansson (S)
Bernt A Runberg (S) §§115-117
Lennart Wallensäter (S)
My Blomgren (MP)
Marcus Ewerstrand (M)
Kristian Vramsten (M)
Glenn Grimhage (L)

Övriga närvarande Suzanna Bengtsson (kommunsekreterare)
Anna Lundin Berg (enhetschef ekonomiavdelningen) §95
Andreas Lundberg (upphandlare) §96
Håkan Ahlström (stadsdirektör) §§95-117
Eveline Stomvall (ekonomichef) §117

Utses att justera Peter Berg Johnson

Justeringens plats och tid Stadshuset, stadsledningsförvaltningen      

Paragrafer §§93-117
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Suzanna Bengtsson

2



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2016-04-27

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

ÄRENDELISTA
§93 Redovisning av delegeringsbeslut
§94 Meddelanden
§95 Upphandling av ekonomisystem - godkännande av förfrågningsunderlag

§96 Upphandling av verksamhetssystem för social- och arbetsmarknadsnämnden och 
vård- och omsorgsnämnden - godkännande av förfrågningsunderlag

§97 Riktlinjer mot korruption
§98 Förslag till igångsättning av arbete med Lindome återvinningscentral
§99 Förslag om harmonisering av färdtjänstregler inom GR
§100 Införande av food trucks på prov i Mölndals stad
§101 Inbjudan Barngolfen 2016

§102
Remiss - Ansökan om statlig tillsyn och rätt till bidrag för fristående skola - 
Amerikanska Gymnasiet i Sverige AB - remissvar till Skolinspektionen (Dnr 32-
2016:619)

§103 Remiss - Ansökan om statlig tillsyn och rätt till bidrag för fristående skola - 
Magelungen Utveckling AB  - remissvar till Skolinspektionen (Dnr 32-2016:731)

§104
Remiss - Ansökan om statlig tillsyn och rätt till bidrag för fristående skola - 
Fryshusets gymnasium Göteborg   - remissvar till Skolinspektionen (Dnr 32-
2016:664)

§105 Remiss - Ansökan om statlig tillsyn och rätt till bidrag för fristående skola - Lärande i 
Sverige AB  - remissvar till Skolinspektionen (Dnr 32-2016:894)

§106 Remiss - Ansökan om statlig tillsyn och rätt till bidrag för fristående skola - Strömma 
Naturbrukscentrum AB  - remissvar till Skolinspektionen (Dnr  32-2016:873)

§107
Remiss - Ansökan om statlig tillsyn och rätt till bidrag för fristående skola - IEAB 
International Education AB vid  Gymnasieakademin i Göteborg - remissvar till 
Skolinspektionen (Dnr 32-2016:667)

§108
Remiss - Ansökan om statlig tillsyn och rätt till bidrag för fristående skola - 
Thorengruppen AB vid Yrkesgymnasiet Göteborg - remissvar till Skolinspektionen 
(Dnr 32-2016:817)

§109 Remiss - Ansökan om statlig tillsyn och rätt till bidrag för fristående skola - Sveriges 
Ridgymnasium AB  - remissvar till Skolinspektionen (Dnr 37-2016:839 )

§110 Remiss - Ansökan om statlig tillsyn och rätt till bidrag för fristående skola - 
Öckeröhallen AB - remissvar till Skolinspektionen (Dnr32-2016:1050)

§111 Remiss - Ansökan om statlig tillsyn och rätt till bidrag för fristående skola - Stiftelsen 
Ingrid Segerstedts gymnasium - remissvar till Skolinspektionen (Dnr32-2016:635)

§112 Remiss - Ansökan om statlig tillsyn och rätt till bidrag för fristående skola - Thoren 
Business School Göteborg - remissvar till Skolinspektionen (Dnr 32-2016:801)

§113 Exploateringsavtal 12-2016 avseende genomförande av detaljplan för Livered 1:23, 
Streteredsvägen i Kållered

§114 Detaljplan för Livered 1:23, Streteredsvägen i Kållered - godkännande inför 
antagande

§115 Detaljplan för Fregatten 2, Heleneviksbacken i Mölndal - begäran om planuppdrag
§116 Detaljplan för blandstad inom Forsåker 1:101 m.fl - begäran om planuppdrag
§117 Kvartalsrapport mars 2016 för Mölndals stad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2016-04-27

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 93

Redovisning av delegeringsbeslut

Beslut
Redovisning av delegeringsbeslut godkänns.

Ärendet
Kommunstyrelsen har överlämnat sin beslutanderätt till utskott och förvaltning enligt 
kommunstyrelsens antagna delegeringsordning den 4 december 2013, § 275. Dessa beslut ska 
redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva 
eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot kan kommunstyrelsen återkalla lämnad 
delegering. Delegationslistor finns tillgängliga i de förtroendevaldas läsplattor, 
delegeringsbesluten finns tillgängliga i pärm på stadsledningsförvaltning-ens kansli.
 
Stadsledningsförvaltningen
1.
Säkerhetssamordnare Matilda Johanssons delegeringsbeslut nr 6-7 den 1 april 2016 avser 
yttrande angående antagande av hemvärnsman (delegeringsordningen, punkt C 6).
Tekniska förvaltningen
2.
Teknisk chef Göran Werners delegeringsbeslut nr 35 - 45 för tiden den 22 mars – 14 april 
2016, avseende yttrande till polismyndighet vid upplåtelse av offentlig plats 
(delegeringsordningen, punkt C 7).
Protokoll
Kommunstyrelsens utskotts protokoll finns på Mölndals stads hemsida:
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 6 och 13 april 2016.
Kommunstyrelsens näringslivsutskott den 15 mars 2016.
Kommunstyrelsens planeringsutskott den 15 mars och 5 april 2016.
Kommunstyrelsens serviceutskott den 23 mars 2016.

Förslag till beslut
Redovisning av delegeringsbeslut godkänns.
 
Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 94

Meddelanden

Beslut
Meddelandena läggs till handlingarna.

Ärendet
1.
Sveriges kommuner och landstings cirkulär (www.skl.se).
 
2016:09  Överenskommelse nytt Avtal Räddningstjänstpersonal i Beredskap.
 
2016:11  Ett övergripande ramverk för aktiva åtgärder i syfte att främja lika rättigheter och 
möjligheter, prop. 2015/16:135.
 
2016:12  Ändringar i LAS m.m.
 
2016:14  Nyheter och sammanfattning av reglerna om registerkontroll i arbetslivet.
 
2016:16  Vårpropositionen och vårändringsbudgeten för år 2016.
 
2.
Kallelse och handlingar till Räddningstjänstförbundet Storgöteborgs, förbundsfullmäktiges, 
sammanträde 7 april.
 
3.
Kommunfullmäktiges protokoll den 23 mars 2016.
 
4.
Handlingsplan för näringslivsutskottets uppdrag att utveckla besöksnäringen i Mölndals stad 
inkl. tjänsteskrivelse och bilagor.
 
5.
Gryaab:s årsredovisning 2015.
 
6.
Protokoll från REKO (Referensgrupp kollektivtrafik) den 22 mars 2016.
 
7.
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Sammanträdesdatum
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kallelse med tillhörande handlingar till Grefab:s sammanträde den 20 april 2016.
 
8.
Protokoll från Förbos styrelsesammanträde den 26 februari 2016.
 
9.
Protokoll från Göteborgs Stadshus ABs styrelsesammanträde den 21 mars 2016.
 
10.
Sveriges Kommuner och Landstings sammanträdesplan 2017.

Förslag till beslut
Meddelandena läggs till handlingarna.
 
Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
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2016-04-27

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 95

KS 542/15
Upphandling av ekonomisystem - godkännande av 
förfrågningsunderlag

Beslut
Förfrågningsunderlaget jämte bilagor godkänns och upphandlingschefen får i uppdrag att 
genomföra aktuell upphandling. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott får i uppdrag att anta anbud.

Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet
För att tillse stadens behov måste ett nytt avtal gällande ekonomisystem upphandlas. En första 
inbjudan har annonserats och nu ska det slutgiltiga förfrågningsunderlaget skickas ut till 
utvalda anbudsgivare.

Förslag till beslut
Ledamöternas förslag till beslut
Marie Östh Karlsson (S) föreslår att kommunstyrelsen godkänner förfrågningsunderlaget 
jämte bilagor och uppdrar åt upphandlingschefen att genomföra aktuell upphandling, samt att 
paragrafen justeras omedelbart. Förslaget antas.
 
Marcus Claesson (L) föreslår som tilläggsförslag att kommunstyrelsens arbetsutskott får i 
uppdrag att anta anbud. Förslaget antas.

Expedieras till 
Upphandlingsenheten
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2016-04-27

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 96

KS 173/16
Upphandling av verksamhetssystem för social- och 
arbetsmarknadsnämnden och vård- och omsorgsnämnden - 
godkännande av förfrågningsunderlag

Beslut
Förfrågningsunderlaget godkänns och upphandlingschefen får i uppdrag att 
upphandla verksamhetssystem för vård- och omsorgsförvaltningen och social- och 
arbetsmarknadsförvaltningen.
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott får i uppdrag att anta anbud. 
 
Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet
Mölndals stad upphandlar i enlighet med Lagen om offentlig upphandling avtal avseende nytt 
gemensamt verksamhetssystem för vård- och omsorgsförvaltningen samt social- och 
arbetsmarknadsförvaltningen. I enlighet med stadens upphandlingspolicy är det den centrala 
upphandlingsenhetens ansvar att genomföra upphandlingar och teckna avtal, som 
är förvaltningsövergripande eller av strategisk karaktär. Förevarande upphandling är 
förvaltningsövergripande då avtalet omfattar såväl vård- och omsorgsförvaltningen som 
social- och arbetsmarknadsförvaltningen.
 
Mölndals stad har för avsikt att teckna avtal med den leverantör som innehar det ekonomiskt 
mest fördelaktiga anbudet enligt förfrågningsunderlagets utvärderingsmodell. Vid utvärdering 
kommer hänsyn tas till kriterierna användbarhet, funktionalitet samt pris.
 
Ärendets behandling
Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 31 mars 2016.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 13 april 2016, § 63.

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Förfrågningsunderlag godkänns. Upphandlingschefen får i uppdrag att upphandla samt teckna 
avtal avseende verksamhetssystem för vård- och omsorgsförvaltningen och social- och 
arbetsmarknadsförvaltningen. Paragrafen justeras omedelbart.
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ledamöternas förslag till beslut
Marie Östh Karlsson (S) föreslår följande förslag: Förfrågningsunderlaget godkänns och 
upphandlingschefen får i uppdrag att upphandla verksamhetssystem för vård- och 
omsorgsförvaltningen och social- och arbetsmarknadsförvaltningen, samt att paragrafen 
justeras omedelbart. Förslaget antas.
 
Marcus Claesson (L) föreslår som tilläggsförslag att kommunstyrelsens arbetsutskott får i 
uppdrag att anta anbud. Förslaget antas.

Expedieras till 
Upphandlingsenheten
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§ 97

KS 104/16
Riktlinjer mot korruption

Beslut
Riktlinjer mot korruption enligt bilaga antas, att gälla för stadens samtliga nämnder och 
förvaltningar.
Riktlinjer mot korruption enligt bilaga antas, att gälla för samtliga Mölndals stads direkt eller 
indirekt helägda bolag.

Ärendet
Stadsledningsförvaltningen har arbetat fram förslag till riktlinjer mot korruption vilka föreslås 
antas av kommunstyrelsen att gälla för såväl Mölndals stad som stadens bolagskoncern.
 
Ärendets behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 6 april 2016, § 104.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar riktlinjer mot korruption enligt bilaga att gälla för stadens samtliga 
nämnder och förvaltningar. Kommunstyrelsen antar riktlinjer mot korruption enligt bilaga att 
gälla för samtliga Mölndals stads direkt eller indirekt helägda bolag.
 
Beslutsgång
Ordföranden frågar om arbetsutskottets förslag kan antas och finner att så sker.

Expedieras till 
Samtliga nämnder och förvaltningar
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Sammanträdesdatum
2016-04-27

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 98

KS 133/16
Förslag till igångsättning av arbete med Lindome 
återvinningscentral

Beslut
Igångsättning av arbete med Lindome återvinningscentral godkänns endast i den del som 
avser lokaliseringsstudie.

Ärendet
Lindome återvinningscentral har idag en totalyta på ca 3 000 kvm, vilket är för trångt. 
Kapaciteten är för låg med bilköer, trängsel och bristfälliga ytor för hantering av återvinning. 
Det är trångt med personer, maskiner och bilar i omlopp, vilket ökar risken för skador på 
fordon, personal och besökare. Det behövs en större yta och syftet är att öka kapaciteten och 
antalet funktioner för att uppnå målen för A2020, bland annat med ökad återvinning och 
återbruk, samt att säkerställa en säker arbetsmiljö för personal och besökare.
 
Steg ett är att under 2016 starta en lokaliseringsstudie där identifiering av plats utförs. 
Därefter skulle projektering ske under 2017-2018 och därefter byggande 2018-2019. Tekniska 
nämnden beslutar om projektering ska startas, efter redovisning av lokaliseringsstudie. Idag 
finns två förslag för lokalisering:
 
Förslag 1: Se om det är möjligt att lösa ut hela fastigheten Lindome 6:32 där även Stadsmiljö 
(7 000 kvm) har lokaler, se bilaga 1. Totalytan för fastigheten är ca 10 000 kvm och bedöms 
ge en fullt tillräcklig yta även för framtida belastning. Därefter kan studie av bla geoteknik 
och hydrologi utföras för att klargöra om (och till vilken kostnad) östra delen av området kan 
användas för denna verksamhet. Detta då Kungsbackaån sträcker sig längs områdets östra del. 
Nordvästra delen av fastighet Lindome 2:69 används inte idag och förhoppning finns att 
kunna köpa ut delen för att kunna anlägga ny infart.
 
Förslag 2: Lokalisera nytt område inom kommunen. Idag finns inga förslag på platser utan i 
detta förslag är en lokaliseringsstudie under 2016-2017 av stor vikt.
 
Ärendets behandling
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelsen daterad den 25 januari 2016.
Tekniska nämnden har behandölat ärendet den 3 mars 2016, § 23.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 3 mars 2016, § 23.
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Förslag till beslut
Igångsättning av arbete med Lindome återvinningscentral godkänns endast i den del som 
avser lokaliseringsstudie.
 
Beslutsgång
Ordföranden frågar om arbetsutskottets förslag kan antas och finner att så sker.

Expedieras till 
Tekniska nämnden

13



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
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§ 99

KS 472/14
Förslag om harmonisering av färdtjänstregler inom GR

Beslut
Tekniska nämnden får i uppdrag att utreda om, och i så fall i vilken utsträckning, en utökning 
av färdtjänstområdet enligt GR:s rekommendation bör innefatta även arbetsresor. Nämnden 
ska även i övrigt föreslå förändringar enligt GR:s rekommendation.
 
Förslagen ska tas fram så att beslut om eventuella förändringar kan genomföras så snart som 
Göteborgs färdtjänst har möjlighet att i praktiken utföra trafiken i de nya kommunerna.

Ärendet
Efter remissrunda i medlemskommunerna under 2014, har GR beslutat att rekommendera 
medlemskommunerna att harmonisera färdtjänstreglerna, genom att bland annat besluta om 
ett utökat och gemensamt färdtjänstområde. Tekniska nämnden föreslås få i uppdrag att utreda 
om, och i så fall i vilken utsträckning en utökning bör innefatta även arbetsresor med 
färdtjänst. Samt att i övrigt föreslå förändringar enligt GR:s rekommendation.
 
Ärendets behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 6 april 2016, § 58.

Förslag till beslut
Tekniska nämnden får i uppdrag att utreda om, och i så fall i vilken utsträckning, en utökning 
av färdtjänstområdet enligt GR:s rekommendation bör innefatta även arbetsresor. Samt att i 
övrigt föreslå förändringar enligt GR:s rekommendation. Förslagen ska tas fram så att beslut 
om eventuella förändringar kan genomföras så snart som Göteborgs färdtjänst har möjlighet 
att i praktiken utföra trafiken i de nya kommunerna.
 
Beslutsgång
Ordföranden frågar om arbetsutskottets förslag kan antas och finner att så sker.

Expedieras till 
Tekniska nämnden
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§ 100

KS 159/16
Införande av food trucks på prov i Mölndals stad

Beslut
Ett försök med Food Trucks i Mölndals stad under sommaren 2016 ska genomföras, utifrån 
regler och på platser enligt bilagor. Försöket ska utvärderas och utvärderingen redovisas till 
kommunstyrelsen senast i januari 2017.

Ärendet
Food Truck (ambulerande restaurang) är en global företeelse som innebär att mark tillfälligt 
upplåtes till ett motordrivet fordon - lätt lastbil - som säljer olika typer av färdiglagade 
maträtter till förbipasserande. Näringslivsutskottet har gett tekniska förvaltningen i uppdrag 
att genomföra ett försök juni -september 2016 (v.20 - v.39) Projektet syftar till att ge stadens 
boende och besökare en förhöjd upplevelse av stadens matutbud. Food Truck ska bidra till det 
genom ett varierat matutbud, god service, bra kvalité på maten samt genom ordning och reda 
runt matplatserna. Food Truckägarna ansvarar själva för el, vatten och sophantering.
 
Den som vill ställa upp en Food Truck måste söka tillstånd för detta. Det behövs polistillstånd 
för att använda offentlig plats och det behövs parkeringstillstånd för fordonen. Tillstånden för 
försöksperioden kommer att gälla för fyra platser i staden. Dessa har utrymme för tre fordon 
vardera på offentlig plats (se bilaga). Tiden för Food Truck är avgränsad till kl 8-22 på 
anvisade platser. Inga serveringstillstånd för alkohol kommer att beviljas för försöksperioden. 
Bedömning sker på inlämnade ansökningar för Food Truck där de sökande ska förbinda sig 
att följa de regler som finns beskrivna i bilaga. De ska också bifoga en affärsplan för 
verksamheten. Förutom avgränsade ytor på offentlig plats finns det även möjlighet för Food 
Truckägarna att kontakta privata fastighetsägare för att kunna stå på privat fastighetsmark.
 
Förslag till regler har utformats med utgångspunkt från dem som gäller i Göteborg. Tekniska 
förvaltningen har också studerat hur Food Trucks hanteras i Stockholm och Malmö. Efter 
testperioden ska försöket utvärderas.
 
Ärendets behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 6 april 2016, § 64.

Förslag till beslut
Ett försök med Food Trucks i Mölndals stad under sommaren 2016 ska genomföras, utifrån 
regler och på platser enligt bilagor. Försöket ska utvärderas och utvärderingen redovisas till 
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kommunstyrelsen senast i januari 2017.
 
Beslutsgång
Ordföranden frågar om arbetsutskottets förslag kan antas och finner att så sker.

Expedieras till 
Tekniska förvaltningen, Miljöförvaltningen, Räddningstjänsten Storgöteborg, 
Näringslivsenheten
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§ 101

KS 134/16
Inbjudan Barngolfen 2016

Beslut
Mölndals stad antar erbjudandet att medverka i Barngolfen 2016, och väljer Golfpaket 2. 
Medel tas från kommunstyrelsens anslag till förfogande 2016, max 50 tkr.

Ärendet
Mölndals stad har fått inbjudan att medverka i Barngolfen den 13 juni 2016, på Hills Golf & 
Sports Club. I tävlingen deltar såväl Sveriges bästa golfspelare som landets golfande 
kändiselit. Mediebevakningen av evenemanget har ökat genom åren och evenemanget innebär 
en utmärkt möjlighet för Mölndals stad att stärka sitt varumärke genom marknadsföring av 
boende, verksamhet m.m. De sponsorer som erbjuds medverka i evenemanget kan göra detta 
på olika nivåer; Golfpaket 1 resp. 2, Hålsponsor samt Huvudsponsor.
 
Barngolfen är idag Sveriges största välgörenhetsgolf till förmån för Insamlingsstiftelsen för 
Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus. Barngolfen har till dags dato samlat in 10 
miljoner kronor och med dessa medel har Stiftelsen bland annat skapat en Läkande trädgård, 
flera Läkande rum, Patientdatorer, Syskonstödjare, Sjukhusclowner. Just nu omsätts förra 
årets rekordsumma på 2,8 miljoner kr till en fantastisk väntrumsmiljö på Akutmottagningen.
 
Nu byggs framtidens barnsjukhus i Göteborg. Ett hypermodernt sjukhus där det kommer 
bedrivas vård i världsklass. Pengarna från Barngolfen 2016 kommer gå till att skapa trivsel på 
det nya sjukhuset, med målet att samla in 3,5 miljoner kr för att skapa unika upplevelser för 
barnen och familjerna.
 
Ärendets behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 6 april 2016, § 60.

Förslag till beslut
Mölndals stad antar erbjudandet att medverka i Barngolfen 2016, och väljer Golfpaket 2. 
Medel tas från kommunstyrelsens anslag till förfogande 2016, max 50 tkr.
 
Beslutsgång
Ordföranden frågar om arbetsutskottets förslag kan antas och finner att så sker.
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Expedieras till 
Hills golfklubb, ekonomiavdelningen
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§ 102

KS 94/16
Remiss - Ansökan om statlig tillsyn och rätt till bidrag för fristående 
skola - Amerikanska Gymnasiet i Sverige AB - remissvar till 
Skolinspektionen (Dnr 32-2016:619)

Beslut
Ansökan tillstyrks.

Ärendet
Skolinspektionen har berett Mölndals stad tillfälle att yttra sig över en ansökan om 
godkännande som huvudman (Amerikanska Gymnasiet i Sverige AB) för en nyetablering av 
en fristående gymnasieskola. Till yttrandet ska bifogas en konsekvensbeskrivning där de 
ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser som kan uppstå vid start av 
sökandens planerade utbildning framgår. Möjligheten att yttra sig är ställd till Mölndals stad 
där kommunstyrelsen fattar slutgiltigt beslut. Kommunstyrelsen har remitterat ärendet till 
utbildningsnämnden för yttrande.
 
Ärendets behandling
Utbildningsnämnden har behandlat ärendet den 17 mars 2016, § 32. Johanna Rantsi (M), 
Annika Hedberg (M) och Tina Höstlycke (L) reserverade sig mot utbildningsnämndens 
beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 13 april 2016, § 65.

Förslag till beslut
Ansökan avstyrks med hänvisning till att etableringen bedöms medföra påtagliga negativa 
följder för det kommunala skolväsendet i Mölndals stad.
 
Ledamöternas förslag till beslut
Hans Bergfelt (M), föreslår följande från (M), (L) och (C): Skolinspektionen har berett 
Mölndals Stad möjlighet att lämna yttrande över ett antal ansökningar om etablering av 
fristående gymnasieskolor. För att få en bild om detta skulle kunna få negativa följder för den 
del av skolväsendet som anordnas av det allmänna (den egna kommunen) önskar inspektionen 
få svar på vilka befintliga utbildningsplatser som finns i kommunens gymnasieskolor, vilka 
skolor i kommunen som erbjuder de sökta programmen, uppgifter om vilka program 
kommunen avser att erbjuda läsåret 2017/18 etc. Utbildningsförvaltningen har i sitt underlag 
inte svarat på skolinspektionens frågor. I stället beskrivs gymnasieutbudet i andra kommuner 
(Göteborgsregionen). Detta möjligen för att man inte vill framhålla den uppenbara slutsatsen 
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att kommunens egna gymnasieverksamhet, efter Fässbergsgymnasiets nedläggning, inte 
påverkas av etableringen av de sökta utbildningarna. Det kan också konstateras att 
kommunens ekonomi påverkas på samma sätt när elever från Mölndal nu väljer 
gymnasieutbildning med kommunal huvudman i annan kommun som om de väljer fristående 
gymnasieskola. Mot bakgrund av ovanstående föreslås kommunstyrelsen besluta att tillstyrka 
ansökningarna.
 
Peter Berg Johnson (KD) föreslår att ansökan tillstyrks.
 
Stefan Gustafsson (S) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag; Ansökan avstyrks med 
hänvisning till att etableringen bedöms medföra påtagliga negativa följder för det kommunala 
skolväsendet i Mölndals stad.
 
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag, dels arbetsutskottets om att avstyrka 
ansökan, dels Hans Bergfelts (M), m.fl om att tillstyrka. Ordföranden ställer förslagen mot 
varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka ansökan.
 

Expedieras till 
Skolinspektionen, utbildningsnämnden
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§ 103

KS 95/16
Remiss - Ansökan om statlig tillsyn och rätt till bidrag för fristående 
skola - Magelungen Utveckling AB  - remissvar till Skolinspektionen 
(Dnr 32-2016:731)

Beslut
Ansökan tillstyrks.

Ärendet
Skolinspektionen har berett Mölndals stad tillfälle att yttra sig över en ansökan om 
godkännande som huvudman (Magelungen Utveckling AB) för en nyetablering av en 
fristående gymnasieskola. Till yttrandet ska bifogas en konsekvensbeskrivning där de 
ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser som kan uppstå vid start av 
sökandens planerade utbildning framgår. Möjligheten att yttra sig är ställd till Mölndals stad 
där kommunstyrelsen fattar slutgiltigt beslut. Kommunstyrelsen har remitterat ärendet till 
utbildningsnämnden för yttrande.
 
Ärendets behandling
Utbildningsnämnden har behandlat ärendet den 17 mars 2016, § 33. Johanna Rantsi (M), 
Annika Hedberg (M) och Tina Höstlycke (L) reserverade sig mot utbildningsnämndens 
beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 13 april 2016, § 66.

Förslag till beslut
Ansökan avstyrks med hänvisning till att etableringen bedöms medföra påtagliga negativa 
följder för det kommunala skolväsendet i Mölndals stad.
 
Ledamöternas förslag till beslut
Hans Bergfelt (M), föreslår följande från (M), (L) och (C): Skolinspektionen har berett 
Mölndals Stad möjlighet att lämna yttrande över ett antal ansökningar om etablering av 
fristående gymnasieskolor. För att få en bild om detta skulle kunna få negativa följder för den 
del av skolväsendet som anordnas av det allmänna (den egna kommunen) önskar inspektionen 
få svar på vilka befintliga utbildningsplatser som finns i kommunens gymnasieskolor, vilka 
skolor i kommunen som erbjuder de sökta programmen, uppgifter om vilka program 
kommunen avser att erbjuda läsåret 2017/18 etc. Utbildningsförvaltningen har i sitt underlag 
inte svarat på skolinspektionens frågor. I stället beskrivs gymnasieutbudet i andra kommuner 
(Göteborgsregionen). Detta möjligen för att man inte vill framhålla den uppenbara slutsatsen 
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att kommunens egna gymnasieverksamhet, efter Fässbergsgymnasiets nedläggning, inte 
påverkas av etableringen av de sökta utbildningarna. Det kan också konstateras att 
kommunens ekonomi påverkas på samma sätt när elever från Mölndal nu väljer 
gymnasieutbildning med kommunal huvudman i annan kommun som om de väljer fristående 
gymnasieskola. Mot bakgrund av ovanstående föreslås kommunstyrelsen besluta att tillstyrka 
ansökningarna.
 
Peter Berg Johnson (KD) föreslår att ansökan tillstyrks.
 
Stefan Gustafsson (S) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag; Ansökan avstyrks med 
hänvisning till att etableringen bedöms medföra påtagliga negativa följder för det kommunala 
skolväsendet i Mölndals stad.
 
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag, dels arbetsutskottets om att avstyrka 
ansökan, dels Hans Bergfelts (M), m.fl om att tillstyrka. Ordföranden ställer förslagen mot 
varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka ansökan.

Expedieras till 
Skolinspektionen, utbildningsnämnden
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§ 104

KS 97/16
Remiss - Ansökan om statlig tillsyn och rätt till bidrag för fristående 
skola - Fryshusets gymnasium Göteborg   - remissvar till 
Skolinspektionen (Dnr 32-2016:664)

Beslut
Ansökan tillstyrks.

Ärendet
Skolinspektionen har berett Mölndals stad tillfälle att yttra sig över en ansökan om 
godkännande som huvudman (Fryshusets gymnasium Göteborg) för en nyetablering av en 
fristående gymnasieskola. Till yttrandet ska bifogas en konsekvensbeskrivning där de 
ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser som kan uppstå vid start av 
sökandens planerade utbildning framgår. Möjligheten att yttra sig är ställd till Mölndals stad 
där kommunstyrelsen fattar slutgiltigt beslut. Kommunstyrelsen har remitterat ärendet till 
utbildningsnämnden för yttrande.
 
Ärendets behandling
Utbildningsnämnden har behandlat ärendet den 17 mars 2016, § 35. Johanna Rantsi (M), 
Annika Hedberg (M) och Tina Höstlycke (L) reserverade sig mot utbildningsnämndens 
beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 13 april 2016, § 67.

Förslag till beslut
Ansökan avstyrks med hänvisning till att etableringen bedöms medföra påtagliga negativa 
följder för det kommunala skolväsendet i Mölndals stad.
 
Ledamöternas förslag till beslut
Hans Bergfelt (M), föreslår följande från (M), (L) och (C): Skolinspektionen har berett 
Mölndals Stad möjlighet att lämna yttrande över ett antal ansökningar om etablering av 
fristående gymnasieskolor. För att få en bild om detta skulle kunna få negativa följder för den 
del av skolväsendet som anordnas av det allmänna (den egna kommunen) önskar inspektionen 
få svar på vilka befintliga utbildningsplatser som finns i kommunens gymnasieskolor, vilka 
skolor i kommunen som erbjuder de sökta programmen, uppgifter om vilka program 
kommunen avser att erbjuda läsåret 2017/18 etc. Utbildningsförvaltningen har i sitt underlag 
inte svarat på skolinspektionens frågor. I stället beskrivs gymnasieutbudet i andra kommuner 
(Göteborgsregionen). Detta möjligen för att man inte vill framhålla den uppenbara slutsatsen 
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att kommunens egna gymnasieverksamhet, efter Fässbergsgymnasiets nedläggning, inte 
påverkas av etableringen av de sökta utbildningarna. Det kan också konstateras att 
kommunens ekonomi påverkas på samma sätt när elever från Mölndal nu väljer 
gymnasieutbildning med kommunal huvudman i annan kommun som om de väljer fristående 
gymnasieskola. Mot bakgrund av ovanstående föreslås kommunstyrelsen besluta att tillstyrka 
ansökningarna.
 
Peter Berg Johnson (KD) föreslår att ansökan tillstyrks.
 
Stefan Gustafsson (S) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag; Ansökan avstyrks med 
hänvisning till att etableringen bedöms medföra påtagliga negativa följder för det kommunala 
skolväsendet i Mölndals stad.
 
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag, dels arbetsutskottets om att avstyrka 
ansökan, dels Hans Bergfelts (M), m.fl om att tillstyrka. Ordföranden ställer förslagen mot 
varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka ansökan.

Skolinspektionen, utbildningsnämnden
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§ 105

KS 98/16
Remiss - Ansökan om statlig tillsyn och rätt till bidrag för fristående 
skola - Lärande i Sverige AB  - remissvar till Skolinspektionen (Dnr 
32-2016:894)

Beslut
Ansökan tillstyrks.

Ärendet
Skolinspektionen har berett Mölndals stad tillfälle att yttra sig över en ansökan om 
godkännande som huvudman (Lärande i Sverige AB) för en utökning av en befintlig 
fristående gymnasieskola. Till yttrandet ska bifogas en konsekvensbeskrivning där de 
ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser som kan uppstå vid start av 
sökandens planerade utbildning framgår. Möjligheten att yttra sig är ställd till Mölndals stad 
där kommunstyrelsen fattar slutgiltigt beslut. Kommunstyrelsen har remitterat ärendet till 
utbildningsnämnden för yttrande.
 
Ärendets behandling
Utbildningsnämnden har behandlat ärendet den 17 mars 2016, § 36. Johanna Rantsi (M), 
Annika Hedberg (M) och Tina Höstlycke (L) reserverade sig mot utbildningsnämndens 
beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 13 april 2016, § 68.

Förslag till beslut
Ansökan avstyrks med hänvisning till att etableringen bedöms medföra påtagliga negativa 
följder för det kommunala skolväsendet i Mölndals stad.
 
Ledamöternas förslag till beslut
Hans Bergfelt (M), föreslår följande från (M), (L) och (C): Skolinspektionen har berett 
Mölndals Stad möjlighet att lämna yttrande över ett antal ansökningar om etablering av 
fristående gymnasieskolor. För att få en bild om detta skulle kunna få negativa följder för den 
del av skolväsendet som anordnas av det allmänna (den egna kommunen) önskar inspektionen 
få svar på vilka befintliga utbildningsplatser som finns i kommunens gymnasieskolor, vilka 
skolor i kommunen som erbjuder de sökta programmen, uppgifter om vilka program 
kommunen avser att erbjuda läsåret 2017/18 etc. Utbildningsförvaltningen har i sitt underlag 
inte svarat på skolinspektionens frågor. I stället beskrivs gymnasieutbudet i andra kommuner 
(Göteborgsregionen). Detta möjligen för att man inte vill framhålla den uppenbara slutsatsen 
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att kommunens egna gymnasieverksamhet, efter Fässbergsgymnasiets nedläggning, inte 
påverkas av etableringen av de sökta utbildningarna. Det kan också konstateras att 
kommunens ekonomi påverkas på samma sätt när elever från Mölndal nu väljer 
gymnasieutbildning med kommunal huvudman i annan kommun som om de väljer fristående 
gymnasieskola. Mot bakgrund av ovanstående föreslås kommunstyrelsen besluta att tillstyrka 
ansökningarna.
 
Peter Berg Johnson (KD) föreslår att ansökan tillstyrks.
 
Stefan Gustafsson (S) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag; Ansökan avstyrks med 
hänvisning till att etableringen bedöms medföra påtagliga negativa följder för det kommunala 
skolväsendet i Mölndals stad.
 
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag, dels arbetsutskottets om att avstyrka 
ansökan, dels Hans Bergfelts (M), m.fl om att tillstyrka. Ordföranden ställer förslagen mot 
varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka ansökan.

Expedieras till 
Skolinspektionen, utbildningsnämnden
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§ 106

KS 99/16
Remiss - Ansökan om statlig tillsyn och rätt till bidrag för fristående 
skola - Strömma Naturbrukscentrum AB  - remissvar till 
Skolinspektionen (Dnr  32-2016:873)

Beslut
Ansökan tillstyrks.

Ärendet
Skolinspektionen har berett Mölndals stad tillfälle att yttra sig över en ansökan om 
godkännande som huvudman (Strömma Naturbrukscentrum AB) för en nyetablering av en 
fristående gymnasieskola. Till yttrandet ska bifogas en konsekvensbeskrivning där de 
ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser som kan uppstå vid start av 
sökandens planerade utbildning framgår. Möjligheten att yttra sig är ställd till Mölndals stad 
där kommunstyrelsen fattar slutgiltigt beslut. Kommunstyrelsen har remitterat ärendet till 
utbildningsnämnden för yttrande.
 
Ärendets behandling
Utbildningsnämnden har behandlat ärendet den 17 mars 2016, § 34. Johanna Rantsi (M), 
Annika Hedberg (M) och Tina Höstlycke (L) reserverade sig mot utbildningsnämndens 
beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 13 april 2016, § 69.

Förslag till beslut
Ansökan avstyrks med hänvisning till att etableringen bedöms medföra påtagliga negativa 
följder för det kommunala skolväsendet i Mölndals stad.
 
Ledamöternas förslag till beslut
Hans Bergfelt (M), föreslår följande från (M), (L) och (C): Skolinspektionen har berett 
Mölndals Stad möjlighet att lämna yttrande över ett antal ansökningar om etablering av 
fristående gymnasieskolor. För att få en bild om detta skulle kunna få negativa följder för den 
del av skolväsendet som anordnas av det allmänna (den egna kommunen) önskar inspektionen 
få svar på vilka befintliga utbildningsplatser som finns i kommunens gymnasieskolor, vilka 
skolor i kommunen som erbjuder de sökta programmen, uppgifter om vilka program 
kommunen avser att erbjuda läsåret 2017/18 etc. Utbildningsförvaltningen har i sitt underlag 
inte svarat på skolinspektionens frågor. I stället beskrivs gymnasieutbudet i andra kommuner 
(Göteborgsregionen). Detta möjligen för att man inte vill framhålla den uppenbara slutsatsen 
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att kommunens egna gymnasieverksamhet, efter Fässbergsgymnasiets nedläggning, inte 
påverkas av etableringen av de sökta utbildningarna. Det kan också konstateras att 
kommunens ekonomi påverkas på samma sätt när elever från Mölndal nu väljer 
gymnasieutbildning med kommunal huvudman i annan kommun som om de väljer fristående 
gymnasieskola. Mot bakgrund av ovanstående föreslås kommunstyrelsen besluta att tillstyrka 
ansökningarna.
 
Peter Berg Johnson (KD) föreslår att ansökan tillstyrks.
 
Stefan Gustafsson (S) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag; Ansökan avstyrks med 
hänvisning till att etableringen bedöms medföra påtagliga negativa följder för det kommunala 
skolväsendet i Mölndals stad.
 
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag, dels arbetsutskottets om att avstyrka 
ansökan, dels Hans Bergfelts (M), m.fl om att tillstyrka. Ordföranden ställer förslagen mot 
varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka ansökan.

Expedieras till 
Skolinspektionen, utbildningsnämnden
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§ 107

KS 87/16
Remiss - Ansökan om statlig tillsyn och rätt till bidrag för fristående 
skola - IEAB International Education AB vid  Gymnasieakademin i 
Göteborg - remissvar till Skolinspektionen (Dnr 32-2016:667)

Beslut
Ansökan tillstyrks.

Ärendet
Skolinspektionen har berett Mölndals stad tillfälle att yttra sig över en ansökan om 
godkännande som huvudman (IEAB International Education AB vid Gymnasieakademin i 
Göteborg) för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola. Till yttrandet ska bifogas 
en konsekvensbeskrivning där de ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser 
som kan uppstå vid start av sökandens planerade utbildning framgår. Möjligheten att yttra sig 
är ställd till Mölndals stad där kommunstyrelsen fattar slutgiltigt beslut. Kommunstyrelsen har 
remitterat ärendet till utbildningsnämnden för yttrande.
 
Ärendets behandling
Utbildningsnämnden har behandlat ärendet den 17 mars 2016, § 31. Johanna Rantsi (M), 
Annika Hedberg (M) och Tina Höstlycke (L) reserverade sig mot utbildningsnämndens 
beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 13 april 2016, § 70.

Förslag till beslut
Ansökan avstyrks med hänvisning till att etableringen bedöms medföra påtagliga negativa 
följder för det kommunala skolväsendet i Mölndals stad.
 
Ledamöternas förslag till beslut
Hans Bergfelt (M), föreslår följande från (M), (L) och (C): Skolinspektionen har berett 
Mölndals Stad möjlighet att lämna yttrande över ett antal ansökningar om etablering av 
fristående gymnasieskolor. För att få en bild om detta skulle kunna få negativa följder för den 
del av skolväsendet som anordnas av det allmänna (den egna kommunen) önskar inspektionen 
få svar på vilka befintliga utbildningsplatser som finns i kommunens gymnasieskolor, vilka 
skolor i kommunen som erbjuder de sökta programmen, uppgifter om vilka program 
kommunen avser att erbjuda läsåret 2017/18 etc. Utbildningsförvaltningen har i sitt underlag 
inte svarat på skolinspektionens frågor. I stället beskrivs gymnasieutbudet i andra kommuner 
(Göteborgsregionen). Detta möjligen för att man inte vill framhålla den uppenbara slutsatsen 
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att kommunens egna gymnasieverksamhet, efter Fässbergsgymnasiets nedläggning, inte 
påverkas av etableringen av de sökta utbildningarna. Det kan också konstateras att 
kommunens ekonomi påverkas på samma sätt när elever från Mölndal nu väljer 
gymnasieutbildning med kommunal huvudman i annan kommun som om de väljer fristående 
gymnasieskola. Mot bakgrund av ovanstående föreslås kommunstyrelsen besluta att tillstyrka 
ansökningarna.
 
Peter Berg Johnson (KD) föreslår att ansökan tillstyrks.
 
Stefan Gustafsson (S) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag; Ansökan avstyrks med 
hänvisning till att etableringen bedöms medföra påtagliga negativa följder för det kommunala 
skolväsendet i Mölndals stad.
 
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag, dels arbetsutskottets om att avstyrka 
ansökan, dels Hans Bergfelts (M), m.fl om att tillstyrka. Ordföranden ställer förslagen mot 
varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka ansökan.

Expedieras till 
Skolinspektionen, utbildningsnämnden
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§ 108

KS 86/16
Remiss - Ansökan om statlig tillsyn och rätt till bidrag för fristående 
skola - Thorengruppen AB vid Yrkesgymnasiet Göteborg - 
remissvar till Skolinspektionen (Dnr 32-2016:817)

Beslut
Ansökan tillstyrks.

Ärendet
Skolinspektionen har berett Mölndals stad tillfälle att yttra sig över en ansökan om 
godkännande som huvudman (Thorengruppen AB vid Yrkesgymnasiet Göteborg) för en 
utökning av en befintlig fristående gymnasieskola. Till yttrandet ska bifogas en 
konsekvensbeskrivning där de ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser 
som kan uppstå vid start av sökandens planerade utbildning framgår. Möjligheten att yttra sig 
är ställd till Mölndals stad där kommunstyrelsen fattar slutgiltigt beslut. Kommunstyrelsen har 
remitterat ärendet till utbildningsnämnden för yttrande.
 
Ärendets behandling
Utbildningsnämnden har behandlat ärendet den 17 mars 2016, § 37. Johanna Rantsi (M), 
Annika Hedberg (M) och Tina Höstlycke (L) reserverade sig mot utbildningsnämndens 
beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 13 april 2016, § 71.

Förslag till beslut
Ansökan avstyrks med hänvisning till att etableringen bedöms medföra påtagliga negativa 
följder för det kommunala skolväsendet i Mölndals stad.
 
Ledamöternas förslag till beslut
Hans Bergfelt (M), föreslår följande från (M), (L) och (C): Skolinspektionen har berett 
Mölndals Stad möjlighet att lämna yttrande över ett antal ansökningar om etablering av 
fristående gymnasieskolor. För att få en bild om detta skulle kunna få negativa följder för den 
del av skolväsendet som anordnas av det allmänna (den egna kommunen) önskar inspektionen 
få svar på vilka befintliga utbildningsplatser som finns i kommunens gymnasieskolor, vilka 
skolor i kommunen som erbjuder de sökta programmen, uppgifter om vilka program 
kommunen avser att erbjuda läsåret 2017/18 etc. Utbildningsförvaltningen har i sitt underlag 
inte svarat på skolinspektionens frågor. I stället beskrivs gymnasieutbudet i andra kommuner 
(Göteborgsregionen). Detta möjligen för att man inte vill framhålla den uppenbara slutsatsen 
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att kommunens egna gymnasieverksamhet, efter Fässbergsgymnasiets nedläggning, inte 
påverkas av etableringen av de sökta utbildningarna. Det kan också konstateras att 
kommunens ekonomi påverkas på samma sätt när elever från Mölndal nu väljer 
gymnasieutbildning med kommunal huvudman i annan kommun som om de väljer fristående 
gymnasieskola. Mot bakgrund av ovanstående föreslås kommunstyrelsen besluta att tillstyrka 
ansökningarna.
 
Peter Berg Johnson (KD) föreslår att ansökan tillstyrks.
 
Stefan Gustafsson (S) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag; Ansökan avstyrks med 
hänvisning till att etableringen bedöms medföra påtagliga negativa följder för det kommunala 
skolväsendet i Mölndals stad.
 
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag, dels arbetsutskottets om att avstyrka 
ansökan, dels Hans Bergfelts (M), m.fl om att tillstyrka. Ordföranden ställer förslagen mot 
varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka ansökan.

Expedieras till 
Skolinspektionen, utbildningsnämnden
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§ 109

KS 102/16
Remiss - Ansökan om statlig tillsyn och rätt till bidrag för fristående 
skola - Sveriges Ridgymnasium AB  - remissvar till 
Skolinspektionen (Dnr 37-2016:839 )

Beslut
Ansökan tillstyrks.

Ärendet
Skolinspektionen har berett Mölndals stad tillfälle att yttra sig över en ansökan om 
godkännande som huvudman (Sveriges Ridgymnasium AB) för en befintlig fristående 
gymnasieskola. Sveriges Ridgymnasium AB har ansökt om godkännande som huvudman för 
nationellt godkänd idrottsutbildning vid den fristående gymnasieskolan Sveriges 
ridgymnasium Kungsbacka i Kungsbacka kommun fr.o.m. läsåret 2017/2018.
 
Ärendets behandling
Utbildningsnämnden har behandlat ärendet den 17 mars, § 28, och beslutat att avstå från 
yttrande.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 13 april 2016, § 72.

Förslag till beslut
Ansökan avstyrks.
 
Ledamöternas förslag till beslut
Hans Bergfelt (M), föreslår följande från (M), (L) och (C): Skolinspektionen har berett 
Mölndals Stad möjlighet att lämna yttrande över ett antal ansökningar om etablering av 
fristående gymnasieskolor. För att få en bild om detta skulle kunna få negativa följder för den 
del av skolväsendet som anordnas av det allmänna (den egna kommunen) önskar inspektionen 
få svar på vilka befintliga utbildningsplatser som finns i kommunens gymnasieskolor, vilka 
skolor i kommunen som erbjuder de sökta programmen, uppgifter om vilka program 
kommunen avser att erbjuda läsåret 2017/18 etc. Utbildningsförvaltningen har i sitt underlag 
inte svarat på skolinspektionens frågor. I stället beskrivs gymnasieutbudet i andra kommuner 
(Göteborgsregionen). Detta möjligen för att man inte vill framhålla den uppenbara slutsatsen 
att kommunens egna gymnasieverksamhet, efter Fässbergsgymnasiets nedläggning, inte 
påverkas av etableringen av de sökta utbildningarna. Det kan också konstateras att 
kommunens ekonomi påverkas på samma sätt när elever från Mölndal nu väljer 
gymnasieutbildning med kommunal huvudman i annan kommun som om de väljer fristående 
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gymnasieskola. Mot bakgrund av ovanstående föreslås kommunstyrelsen besluta att tillstyrka 
ansökningarna.
 
Peter Berg Johnson (KD) föreslår att ansökan tillstyrks.
 
Stefan Gustafsson (S) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag; Ansökan avstyrks med 
hänvisning till att etableringen bedöms medföra påtagliga negativa följder för det kommunala 
skolväsendet i Mölndals stad.
 
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag, dels arbetsutskottets om att avstyrka 
ansökan, dels Hans Bergfelts (M), m.fl om att tillstyrka. Ordföranden ställer förslagen mot 
varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka ansökan.

Expedieras till 
Skolinspektionen, utbildningsnämnden
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§ 110

KS 106/16
Remiss - Ansökan om statlig tillsyn och rätt till bidrag för fristående 
skola - Öckeröhallen AB - remissvar till Skolinspektionen (Dnr32-
2016:1050)

Beslut
Ansökan tillstyrks.

Ärendet
Skolinspektionen har berett Mölndals stad tillfälle att yttra sig över en ansökan om 
godkännande som huvudman (Öckeröhallen AB) för en nyetablering av en fristående 
gymnasieskola. Till yttrandet ska bifogas en konsekvensbeskrivning där de ekonomiska, 
organisatoriska och pedagogiska konsekvenser som kan uppstå vid start av sökandens 
planerade utbildning framgår. Möjligheten att yttra sig är ställd till Mölndals stad där 
kommunstyrelsen fattar slutgiltigt beslut. Kommunstyrelsen har remitterat ärendet till 
utbildningsnämnden för yttrande.
 
Ärendets behandling
Utbildningsnämnden har behandlat ärendet den 17 mars 2016, § 29. Johanna Rantsi (M), 
Annika Hedberg (M) och Tina Höstlycke (L) reserverade sig mot utbilndningsnämndens 
beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 13 april 2016, § 73.

Förslag till beslut
Ansökan avstyrks med hänvisning till att etableringen bedöms medföra påtagliga negativa 
följder för det kommunala skolväsendet i Mölndals stad.
 
Ledamöternas förslag till beslut
Hans Bergfelt (M), föreslår följande från (M), (L) och (C): Skolinspektionen har berett 
Mölndals Stad möjlighet att lämna yttrande över ett antal ansökningar om etablering av 
fristående gymnasieskolor. För att få en bild om detta skulle kunna få negativa följder för den 
del av skolväsendet som anordnas av det allmänna (den egna kommunen) önskar inspektionen 
få svar på vilka befintliga utbildningsplatser som finns i kommunens gymnasieskolor, vilka 
skolor i kommunen som erbjuder de sökta programmen, uppgifter om vilka program 
kommunen avser att erbjuda läsåret 2017/18 etc. Utbildningsförvaltningen har i sitt underlag 
inte svarat på skolinspektionens frågor. I stället beskrivs gymnasieutbudet i andra kommuner 
(Göteborgsregionen). Detta möjligen för att man inte vill framhålla den uppenbara slutsatsen 
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att kommunens egna gymnasieverksamhet, efter Fässbergsgymnasiets nedläggning, inte 
påverkas av etableringen av de sökta utbildningarna. Det kan också konstateras att 
kommunens ekonomi påverkas på samma sätt när elever från Mölndal nu väljer 
gymnasieutbildning med kommunal huvudman i annan kommun som om de väljer fristående 
gymnasieskola. Mot bakgrund av ovanstående föreslås kommunstyrelsen besluta att tillstyrka 
ansökningarna.
 
Peter Berg Johnson (KD) föreslår att ansökan tillstyrks.
 
Stefan Gustafsson (S) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag; Ansökan avstyrks med 
hänvisning till att etableringen bedöms medföra påtagliga negativa följder för det kommunala 
skolväsendet i Mölndals stad.
 
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag, dels arbetsutskottets om att avstyrka 
ansökan, dels Hans Bergfelts (M), m.fl om att tillstyrka. Ordföranden ställer förslagen mot 
varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka ansökan.

Expedieras till 
Skolinspektionen, utbildningsnämnden
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§ 111

KS 107/16
Remiss - Ansökan om statlig tillsyn och rätt till bidrag för fristående 
skola - Stiftelsen Ingrid Segerstedts gymnasium - remissvar till 
Skolinspektionen (Dnr32-2016:635)

Beslut
Ansökan tillstyrks.

Ärendet
Skolinspektionen har berett Mölndals stad tillfälle att yttra sig över en ansökan om 
godkännande som huvudman (Stiftelsen Ingrid Segerstedts gymnasium) för en utökning av en 
befintlig fristående gymnasieskola. Till yttrandet ska bifogas en konsekvensbeskrivning där 
de ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser som kan uppstå vid start av 
sökandens planerade utbildning framgår. Möjligheten att yttra sig är ställd till Mölndals stad 
där kommunstyrelsen fattar slutgiltigt beslut. Kommunstyrelsen har remitterat ärendet till 
utbildningsnämnden för yttrande.
 
Ärendets behandling
Utbildningsnämnden har behandlat ärendet den 17 mars 2016, § 30. Johanna Rantsi (M), 
Annika Hedberg (M) och Tina Höstlycke (L) reserverade sig mot utbildningsnämndens 
beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 13 april 2016, § 74.

Förslag till beslut
Ansökan avstyrks med hänvisning till att etableringen bedöms medföra påtagliga negativa 
följder för det kommunala skolväsendet i Mölndals stad.
 
Ledamöternas förslag till beslut
Hans Bergfelt (M), föreslår följande från (M), (L) och (C): Skolinspektionen har berett 
Mölndals Stad möjlighet att lämna yttrande över ett antal ansökningar om etablering av 
fristående gymnasieskolor. För att få en bild om detta skulle kunna få negativa följder för den 
del av skolväsendet som anordnas av det allmänna (den egna kommunen) önskar inspektionen 
få svar på vilka befintliga utbildningsplatser som finns i kommunens gymnasieskolor, vilka 
skolor i kommunen som erbjuder de sökta programmen, uppgifter om vilka program 
kommunen avser att erbjuda läsåret 2017/18 etc. Utbildningsförvaltningen har i sitt underlag 
inte svarat på skolinspektionens frågor. I stället beskrivs gymnasieutbudet i andra kommuner 
(Göteborgsregionen). Detta möjligen för att man inte vill framhålla den uppenbara slutsatsen 
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att kommunens egna gymnasieverksamhet, efter Fässbergsgymnasiets nedläggning, inte 
påverkas av etableringen av de sökta utbildningarna. Det kan också konstateras att 
kommunens ekonomi påverkas på samma sätt när elever från Mölndal nu väljer 
gymnasieutbildning med kommunal huvudman i annan kommun som om de väljer fristående 
gymnasieskola. Mot bakgrund av ovanstående föreslås kommunstyrelsen besluta att tillstyrka 
ansökningarna.
 
Peter Berg Johnson (KD) föreslår att ansökan tillstyrks.
 
Stefan Gustafsson (S) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag; Ansökan avstyrks med 
hänvisning till att etableringen bedöms medföra påtagliga negativa följder för det kommunala 
skolväsendet i Mölndals stad.
 
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag, dels arbetsutskottets om att avstyrka 
ansökan, dels Hans Bergfelts (M), m.fl om att tillstyrka. Ordföranden ställer förslagen mot 
varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka ansökan.

Expedieras till 
Skolinspektionen, utbildningsnämnden
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§ 112

KS 113/16
Remiss - Ansökan om statlig tillsyn och rätt till bidrag för fristående 
skola - Thoren Business School Göteborg - remissvar till 
Skolinspektionen (Dnr 32-2016:801)

Beslut
Ansökan tillstyrks.

Ärendet
Skolinspektionen har berett Mölndals stad tillfälle att yttra sig över en ansökan om 
godkännande som huvudman (Thoren Business School Göteborg) för en nyetablering av en 
fristående gymnasieskola. Till yttrandet ska bifogas en konsekvensbeskrivning där de 
ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser som kan uppstå vid start av 
sökandens planerade utbildning framgår. Möjligheten att yttra sig är ställd till Mölndals stad 
där kommunstyrelsen fattar slutgiltigt beslut. Kommunstyrelsen har remitterat ärendet till 
utbildningsnämnden för yttrande.
 
Ärendets behandling
Utbildningsnämnden har behandlat ärendet den 17 mars 2016, § 38. Johanna Rantsi (M), 
Annika Hedberg (M) och Tina Höstlycke (L) reserverade sig mot utbildningsnämndens 
beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 13 april 2016, § 75.

Förslag till beslut
Ansökan avstyrks med hänvisning till att etableringen bedöms medföra påtagliga negativa 
följder för det kommunala skolväsendet i Mölndals stad.
 
Ledamöternas förslag till beslut
Hans Bergfelt (M), föreslår följande från (M), (L) och (C): Skolinspektionen har berett 
Mölndals Stad möjlighet att lämna yttrande över ett antal ansökningar om etablering av 
fristående gymnasieskolor. För att få en bild om detta skulle kunna få negativa följder för den 
del av skolväsendet som anordnas av det allmänna (den egna kommunen) önskar inspektionen 
få svar på vilka befintliga utbildningsplatser som finns i kommunens gymnasieskolor, vilka 
skolor i kommunen som erbjuder de sökta programmen, uppgifter om vilka program 
kommunen avser att erbjuda läsåret 2017/18 etc. Utbildningsförvaltningen har i sitt underlag 
inte svarat på skolinspektionens frågor. I stället beskrivs gymnasieutbudet i andra kommuner 
(Göteborgsregionen). Detta möjligen för att man inte vill framhålla den uppenbara slutsatsen 
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att kommunens egna gymnasieverksamhet, efter Fässbergsgymnasiets nedläggning, inte 
påverkas av etableringen av de sökta utbildningarna. Det kan också konstateras att 
kommunens ekonomi påverkas på samma sätt när elever från Mölndal nu väljer 
gymnasieutbildning med kommunal huvudman i annan kommun som om de väljer fristående 
gymnasieskola. Mot bakgrund av ovanstående föreslås kommunstyrelsen besluta att tillstyrka 
ansökningarna.
 
Peter Berg Johnson (KD) föreslår att ansökan tillstyrks.
 
Stefan Gustafsson (S) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag; Ansökan avstyrks med 
hänvisning till att etableringen bedöms medföra påtagliga negativa följder för det kommunala 
skolväsendet i Mölndals stad.
 
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag, dels arbetsutskottets om att avstyrka 
ansökan, dels Hans Bergfelts (M), m.fl om att tillstyrka. Ordföranden ställer förslagen mot 
varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka ansökan.

Expedieras till 
Skolinspektionen, utbildningsnämnden
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§ 113

KS 183/16
Exploateringsavtal 12-2016 avseende genomförande av detaljplan 
för Livered 1:23, Streteredsvägen i Kållered

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Exploateringsavtal 12-2016 godkänns.
 
Kommunstyrelsens ordförande Marie Östh Karlsson (S) och stadsbyggnadschef Björn 
Marklund får i uppdrag att underteckna exploateringsavtalet.

Ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett exploateringsavtal avseende genomförandet av 
detaljplan för ett stadsradhus för Livered 1:23. Avtalsparter är Mölndals stad och AB Livered 
1:23. Avtalet reglerar bl.a. en mindre marköverlåtelse mellan stadens fastighet Livered 1:63 
och bolagets fastighet Livered 1:23 enligt röd markering på kartan. Ersättning för 
marköverlåtelse ska fastställas i ett separat avtal. Avtalet reglerar bl.a. bildande av 
erforderliga gemensamhetsanläggningar och ledningsrätt avseende stadens befintliga 
vattenledning till Livered 1:15.
 
Ärendets behandling
Stadsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 april 2016.
Kommunstyrelsens planeringsutskottet har behandlat ärendet den 5 april 2016, § 48.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner exploateringsavtal 12-2016 samt bemyndigar 
kommunstyrelsens ordförande Marie Östh Karlsson (S) och stadsbyggnadschef Björn 
Marklund att underteckna exploateringsavtalet.
 
Beslutsgång
Ordföranden frågar om planeringsutskottets förslag kan antas och finner att så sker.

Expedieras till 
Kommunfullmäktige
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§ 114

KS 184/16
Detaljplan för Livered 1:23, Streteredsvägen i Kållered - 
godkännande inför antagande

Beslut
Kommunstyrelsens beslut
Detaljplan för Livered 1:23, upprättad den 8 februari 2016, reviderad den 5 april 2016, 
godkänns .
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Detaljplan för Livered 1:23, upprättad den 8 februari 2016, reviderad den 5 april 2016, antas.

Ärendet
Detaljplanen möjliggör ett stadsradhus inrymmandes fyra bostadslägenheter samt säkerställer 
befintliga utfarter mot Streteredsvägen. Kommunstyrelsen beslutade i mars 2015 att detaljplan 
skulle upprättas för Livered 1:23. Samråd har genomförts under november 2015. Inkomna 
synpunkter under samrådet har sammanställts i en samrådsredogörelse. Kommunstyrelsens 
planeringsutskott beslutade i januari 2016 att ställa ut detaljplaneförslaget för granskning, 
som genomfördes under tiden 10 februari-24 februari 2016. Resultatet av granskningen finns 
redovisat i ett granskningsutlåtande. Efter granskning har inga större ändringar gjorts.
 
Ärendets behandling
Stadsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 april 2016.
Kommunstyrelsens planeringsutskott har behandlat ärendet den 5 april 2016, § 49.

Förslag till beslut
Detaljplanen för Livered 1:23, upprättad den 8 februari 2016, reviderad den 5 april 2016, 
godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige för antagande.
 
Beslutsgång
Ordföranden frågar om planeringsutskottets förslag kan antas och finner att så sker.

Expedieras till 
Kommunfullmäktige
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§ 115

KS 185/16
Detaljplan för Fregatten 2, Heleneviksbacken i Mölndal - begäran 
om planuppdrag

Beslut
Samråd genomförs beträffande detaljplan för Fregatten 2. Stadsbyggnadsförvaltningen får i 
uppdrag att upprätta detaljplan för Fregatten 2 med standardförfarande.

Ärendet
Aktuell fastighet togs med i nu gällande detaljplan (Detaljplan för Sjövalla 1:123 m.fl.) efter 
önskemål som framfördes av fastighetsägaren under programsamrådet. Bakgrunden var att 
ägaren önskade få utvidga tomten åt sydväst för att på bästa sätt utnyttja de naturliga 
förutsättningarna för en uppfart och garage på tomten. Detaljplanen utformades så att drygt 
200 m² mark, som då ägdes av kommunen, tillfördes Fregatten 2. Liksom tidigare detaljplan 
regleras att det inom fastigheten får uppföras en friliggande bostadsbyggnad med högsta 
byggnadshöjd 4,5 meter.
 
Tidigare detaljplan för fastigheten, som fortfarande gäller för angränsande fastigheter, har en 
begränsning för högsta byggnadsarea 180 m² varav högst 40 m² för uthusbyggnad. Högst en 
huvudbyggnad med högst två våningar får uppföras. Huvudbyggnaden får där 
byggnadsnämnden prövar lämpligt innehålla undervåning. Dessa bestämmelser överfördes 
inte till nu gällande detaljplan. Av planhandlingarna framgår dock ingen ambition om en mer 
utökad bebyggelse, än det som fortfarande gäller för omgivande fastigheter.
 
Ärendets behandling
Stadsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 30 mars 2016.
Kommunstyrelsens planeringsutskott har behandlat ärendet den 13 april 2016, § 53.

Förslag till beslut
Samråd genomförs beträffande detaljplan för Fregatten 2, under förutsättning att 
kommunstyrelsen ger detaljplaneuppdrag.
Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta detaljplan för Fregatten 2 med 
standardförfarande.
 
Beslutsgång
Ordföranden frågar om planeringsutskottets förslag kan antas och finner att så sker.
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Expedieras till 
Planeringsutskottet
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§ 116

KS 186/16
Detaljplan för blandstad inom Forsåker 1:101 m.fl - begäran om 
planuppdrag

Beslut
Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta detaljplan för blandstad inom 
fastigheten Forsåker 1:101 m.fl. under förutsättning att samarbetsavtal tecknas med 
Mölndalsbostäder AB.

Ärendet
Ett planprogram har tagits fram för området, Forsåker 1:101. Programmet godkändes av 
kommunfullmäktige den 24 februari 2016, § 5.
 
Begäran om planbesked från Mölndalsbostäder AB inkom den 14 mars 2016 och från 
MölnDala Fastighets AB den 22 mars 2016. Formerna för samverkan mellan MölnDala 
Fastighets AB och stadsbyggnadsförvaltningen regleras i avtal, godkänt av kommunstyrelsen 
den 18 juni 2014, § 73.
 
Det övergripande syftet med projektet är att skapa stadsmiljö på och i anslutning till det som 
länge varit pappersbruk (Korndal, Papyrus och Stora Enso). Det före detta industriområdet 
omvandlas till en spännande blandad stadsdel med den historiska miljön och Mölndalsåns 
lopp som karaktärsbärande egenskaper i centrum. Det kommunägda bolaget MölnDala 
Fastighets AB är huvudsaklig markägare och leder utvecklingsprojektet med stöd av ett 
konsortium där också sex privata byggföretag ingår. Konsortiet har tillsammans med 
Mölndals stad tagit fram en strukturplan som beskriver hur utvecklingen är tänkt. 
Mölndalsbostäder äger fastigheten Silverskatten 1 som gränsar till Kvarnbygatan.
 
Kring en kärna av renoverade och ombyggda industribyggnader invid ån, uppförs tät 
kvartersstad med i huvudsak fyra till åtta våningar. Enstaka byggnader föreslås bli tio till 
sexton våningar. En del av Kvarnbygatan flyttas söderut och föreslås bli kantad av nya 
byggnader. Mölndalsån öppnas på en sträcka där den idag är överbyggd och en torgyta, 
”vattentorget” med plats för vattenlek föreslås i urban miljö. (Projektet beskrivs mer utförligt i 
ovan nämnda planprogram).
 
Programområdet berör detaljplanerna SPL 967, SPL6980, SPL 7441, SPL 6842, SPL 7638, 
DP 1988/13, DP 2000/8, DP 1987/6, DP 1989/6, DP 2001/6 samt DP 1984/1. I planerna för 
områdets huvuddel avses marken användas för industriändamål. I de kringliggande planerna 
upptas programområdet i stor utsträckning av allmänplats, huvudsakligen 
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kommunikationsytor. Förutom nämnda markägare och Mölndals stad äger Frälsningsarmen 
och Korndals Fastighets AB mark i området.
 
Parallellt med det föreslagna planarbetet pågår hanteringen av tekniska förvaltningens och 
MölnDala Fastighets AB:s ansökan om tillstånd för vattenverksamhet avseende Mölndalsån. 
Dom i målet är beroende av att detaljplanen.
 
Ärendets behandling
Stadsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 30 mars 2016.
Kommunstyrelsens planeringsutskott har behandlat ärendet den 5 april 2016, § 52.

Förslag till beslut
Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta detaljplan för blandstad inom 
fastigheten Forsåker 1:101 m.fl. under förutsättning att samarbetsavtal tecknas med 
Mölndalsbostäder AB.
 
Beslutsgång
Ordföranden frågar om planeringsutskottets förslag kan antas och finner att så sker.

Expedieras till 
MölnDala Fastighets AB, Mölndalsbostäder AB, Frälsningsarmén, Korndal Fastighets AB, 
planeringsutskottet
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§ 117

KS 161/16
Kvartalsrapport mars 2016 för Mölndals stad

Beslut
Kvartalsrapport mars 2016 överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.

Ärendet
Kvartalsrapporterna är mer omfattande än månadsrapporterna. Utöver driftredovisning och 
resultaträkning ingår prognoser över investeringar och kassaflöde samt viss information kring 
organisationens utveckling och förutsättningar.
 
I årets första kvartalsrapport prognostiseras stadens resultat för 2016 till 76,0 mnkr. Här ingår 
en jämförelsestörande post i form av reavinst vid markförsäljning. För den ordinarie löpande 
verksamheten prognostiseras resultatet till 69,5 mnkr. Det är 50 mnkr högre än budget samt 
en förbättring med 10 mnkr i jämförelse med föregående prognos, då motsvarande resultat 
prognostiserades till 59,5 mnkr. Bakgrunden är främst att nämndverksamhetens beräknade 
budgetavvikelse har förbättrats med drygt 9 mnkr. Det bör noteras att det särskilda stöd för att 
hantera flyktingsituationen som utbetalats i form av ett generellt statsbidrag inte har beaktats i 
prognosen. Mölndals andel blev nära 99 mnkr varav 91,3 mnkr redovisas som en intäkt 2016 
medan resterande del har redovisats på 2015. För närvarande pågår en process kring hur 
statsbidraget ska disponeras och det finns därför ännu inte något underlag för att bedöma 
resultatpåverkan 2016.

Förslag till beslut
Kvartalsrapport mars 2016 överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom. 
 
Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Expedieras till 
Kommunfullmäktige
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