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Barn- och ungdomsnämnden

Tjänsteskrivelse yttrande ansökan Thorengruppen AB
gällande nyetablering friskola i Halmstad kommun läsåret
2017/2018
Förslag till beslut
Barn och ungdomsnämnden föreslår kommunstyrelsen att i sitt yttrande till Skolinspektionen
avstyrka ansökan om nyetablering av en fristående gymnasieskola vid Thoren Business
School Halmstad i Halmstad kommun fr.o.m. läsåret 2017/2018.

Beskrivning av ärendet
Thorengruppen AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en
nyetablering av en fristående gymnasieskola vid Thoren Business School Halmstad i
Halmstad kommun fr.o.m. läsåret 2017/2018.
Ansökan avser en nyetablering av de nationella programmen
Ekonomiprogrammet – ekonomi,
Ekonomiprogrammet – juridik,
Samhällsvetenskapsprogrammet – beteendevetenskap,
Samhällsvetenskapsprogrammet – medier, information och kommunikation,
Samhällsvetenskapsprogrammet – samhällsvetenskap,
Naturvårdsprogrammet – naturvetenskap,
Naturvårdsprogrammet – naturvetenskap och samhälle,
Handel och administrationsprogrammet – handel och service.
Hylte kommun bereds tillfälle att yttra sig över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen
(2010:800) och ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 12 maj 2016 i form av
inscannad kopia på justerat protokoll från beslutande organ.
Andelen elever från grundskolan som ska vidare till gymnasieskolan kommer inte att öka
nämnvärt de kommande läsåren i Hylte kommun. Inom Region Halland har ett
samverkansavtal upprättats som grundas på en gemensam strävan att genom utökad
samverkan erbjuda alla elever som bor i de avtalsslutande kommunerna ett likvärdigt och
attraktivt utbildningsutbud. Avtalet syftar också till att genom samverkan optimera
resursanvändningen samt öka kostnadseffektiviteten i gymnasieskolan.
Mot denna bakgrund anser Hylte kommun att det finns berättigad oro för kostnadsdrivande
överetableringar av antal gymnasieutbildningar inom Halmstad. Antalet utbildningsplatser
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riskerar i väsentlig mån att överstiga tillgängligt antal elever.
Tillkomsten av fler fristående gymnasieskolor begränsar Hylte kommuns möjligheter att i
framtiden erbjuda alla inriktningar av förekommande nationellt program.
Etableringen av en fristående gymnasieskola eller utökning av program på en fristående
gymnasieskola påverkar vidare Hylte kommuns skolorganisation negativt då elevunderlaget
på våra egna framtida program riskerar att minska, vilket kan medföra ofördelaktiga
ekonomiska konsekvenser för kommunen.

Handlingar i ärendet
Ärendebeskrivning konsekvensbeskrivning Thoren Business School Halmstad

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Skolinspektionen

Stigert Pettersson
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