Ärendebeskrivning nämndsärende
1 (2)

Gunilla Abrahamsson, Administr chef
Tfn: 0345-184 11
E-post: Gunilla.Abrahamsson@hylte.se

2017-03-07

Barn- och ungdomsnämnden
2017 BUN0058

Ärendebeskrivning konsekvensbeskrivning Thoren Business School
Halmstad. Dnr 32-2016:799
1. Hylte Kommuns befolkningsprognos över kommunens 16-åringar de kommande 5
åren ser ut enligt nedan
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2. I Hylte Kommun finns det idag inte någon kommunal skola som erbjuder de i ansökan
sökta programmen och inriktningarna. Laboraskolan, friskola, erbjuder
ekonomiprogrammet.
3. Antalet befintliga utbildningsplatser inom Hylte Kommun läsåret 2016/2017
Traineegymnasiet har 150 befintliga utbildningsplatser
Vildmarksgymnasiet har 30 befintliga utbildningsplatser
4. Hylte Kommun kommer inte att erbjuda några program och inriktningar läsåret
2017/2018 förutom Introduktionsprogrammets program och inriktningar.
5. 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 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
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elevunderlaget på våra egna framtida program riskerar att minska, vilket kan medföra
ofördelaktiga ekonomiska konsekvenser för kommunen
6. Hylte Kommun har samverkansavtal med Region Halland samt Gislaveds Kommun.
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