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2022-09-01 
 

Datum      Diarienummer 
2022-08-19      2022KS427 

 

Uppdrag att avbryta arbetet med etablering av ny skola i 
Djupedalsäng 
 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att avbryta arbetet med etablering 
av ny skola i Djupedalsäng och därmed säga upp Markanvisningsavtal med 
Skanska Sverige AB med avtalsnummer 12875-2022. 

Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att sanera marken i enlighet med 
förslag i ”Kostnadsuppskattning m.a.p kommande sanering inför ny skola i 
Djupedal – Norkonsult”. Åtgärden finansieras inom ram för kommunstyrelsens 
reserv. 

Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att ta upp den invasiva arten 
Parkslide som konstaterats i området för att inte riskera spridning. Åtgärden 
finansieras inom ram för kommunstyrelsens reserv. 

Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att rensa upp på grusplanen så hela 
planen blir brukbar. Åtgärden finansieras inom ram för kommunstyrelsens 
reserv. 

Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att uppdatera underlag för 
Lokalresursplaneringen (LRP) utifrån de nya kända förutsättningarna. 

 

Ärendet 
Inför budgetarbetet 2019 fick politiken av förvaltningen ett underlag som 
beskrev att Mölnlycke behövde en ny grundskola F-5 för 300 elever till HT-
2022. Då inleddes arbetet med att komplettera kommunens utbud av 
grundskolor med en ny friskola med Internationella Engelska Skolan (IES) som 
utförare. Högadalsskolan bedömdes samtidigt av förvaltningen vara lämplig att 
ersätta med nya skollokaler och därför inleddes arbetet för att etablera IES på 
den tomten (den enda befintliga byggrätt för skola som vi har ”tillgång till”). 
Efter många protester och diskussioner lovade vi att leta efter annan plats, 
samtidigt som det kom nya prognoser på framtida elevantal och behovet av ny 
skola försköts till HT-2024. 
 
Då bl.a. tidsfaktorn, tillgången till infrastruktur, tillräcklig yta för 
skolbyggnationen och närhet till var elever bor var viktiga faktorer, så valde vi 
att gå vidare med gamla grusplanen i Djupedalsäng. Kommunstyrelsen fattade 
beslut om avsiktsförklaring för att sälja marken och gav förvaltningen i  
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uppdrag att arbeta fram en detaljplan som möjliggör byggande av en ny skola. 
Det har varit många synpunkter på val av denna plats sedan dess. 
 
 
Nuläge: Sedan detaljplanearbetet inletts har förutom många åsikter och 
protester, elevprognoser gått både upp och ner, arbetet har dragit ut på tiden 
och tid för start av ny skola skjutits till tidigast HT-2026. 
 
Under sommaren har också Länsstyrelsen och Trafikverket svarat på den 
granskning som varit ute för detaljplanen. Med anledning av den 
socialdemokratiska regeringens arbete (friskt påhejat av Miljöpartiet), med att 
bygga en Höghastighetsjärnväg genom kommunen med tunnel under 
Mölnlycke har Länsstyrelsen i sitt granskningsutlåtande (Diarienummer 402-
21804-2022), för detaljplanen ändrat sin tidigare positiva inställning till: 
 

”Länsstyrelsen befarar dock att: 
• Bebyggelse kan bli olämplig för människors hälsa och säkerhet 
samt risken för olyckor, skred och erosion 
• Riksintresset kommer att skadas påtagligt” 

 
Länsstyrelsen och Trafikverket vill helt enkelt att kommunen slutar arbeta med 
detaljplanen till förmån för en höghastighetstågsjärnväg och tunnel som vi i 
majoriteten och kommunen motsätter oss. 
 
 
Vår samlade bedömning är att vi kan göra det bättre för alla av flera skäl, 
genom att avbryta arbetet med etablering av ny skola i Djupedalsäng och 
tillsammans brett i politiken med de som vill och IES titta på andra platser för 
etablering av ny skola. Vi har flera nya spännande och intressanta områden där 
det kommer utvecklas många bostäder och där behov av både för- och 
grundskolor kommer finnas. Diskussioner om alternativa platser har pågått en 
tid och IES ställer sig positiva till att tillsammans och strukturerat hitta en 
annan plats för en ny skola. 
 
Den stora kritiken har varit val av plats för ny skola och nu löser vi det. Våra 
tjänstemän har arbetat föredömligt med detaljplanearbetet utifrån det uppdrag 
de fått från oss. Vi i majoriteten vill tacka för de många konstruktiva samtal vi 
haft med berörda sakägare och andra kring etableringen av IES och skolfrågor 
generellt. 
 
Utifrån detta föreslår vi att kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att 
avbryta arbetet med etablering av ny skola i Djupedalsäng. 
 
 
 
Per Vorberg (m) 
Kommunstyrelsens ordförande
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