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Mötesdatum
2020-03-31

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Plats och tid

Lilla sammanträdesrummet kl. 08:30-10:15

Beslutande ledamöter

Ronny Löfquist (S) (ordförande), Tommy Edenholm (KV), Anna Roos (C) (2:e
vice ordförande), Stina Isaksson (SD), Krister Mattsson (S)

Övriga närvarande

Christer Grähs (tf. kommundirektör)
Emma Gröndahl (information- och kanslichef)

Utses att justera

Anna Roos (C)

Justeringens plats och tid
Protokollet omfattar

Underskrifter

§56

Sekreterare

.................................................
Susanne Ohlsson

Ordförande

................................................
Ronny Löfquist (S)

……………………………………….

Justerande

................................................
Anna Roos (C)

……………………………………….

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-03-31

Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

Datum för anslags
nedtagande

Kommunhuset
.................................................
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§56

Remiss från Skolinspektionen SI 2020:1044 Ansökan om
godkännande som huvudman
(2020 KS0088)
Beslut

kommunstyrelsen beslutar att i sitt yttrande till Skolinspektionen avslå ansökan från
Thorengruppen AB om utökning av befintlig fristående gymnasieskola vid Thoren Business
School Halmstad i Halmstads kommun från och med läsåret 2021/2022.
Beskrivning av ärendet

Thorengruppen AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en
utökning av befintlig fristånde gymnasieskola vid Thoren Business School Halmstad i
Halmstad kommun från och med läsåret 2021/2022.
Ansökan avser en utökning med nationellt program; nationella
samhällsvetenskapsprogrammet med inriktningarna samhällsvetenskap och medier,
information och kommunikation.
Hylte kommun har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 §
skollagen (2010:800). Kommunens remissvar i form av inscannad kopia på justerat protokoll
från
beslutande organ ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 8 maj 2020.
Det finns idag elever i Hylte kommun som är behöriga till gymnasiet men som inte blivit
antagna. Det blir då hemkommunens ansvar att ordna utbildning för dessa elever. Utifrån att
det idag inte finns tillräckligt med utbildningsplatser ser kultur- och folkhälsokontoret att det
är positivt att det etableras fler utbildningsplatser i Halland. Kontoret gör därför bedömningen
att ansökan från Thorengruppen AB ska tillstyrkas.
Handlingar i ärendet






§56 KFN AU Remiss från Skolinspektionen (SI 2020_1044) Ansökan från
Thorengruppen AB
Tjänsteskrivelse remiss från Skolinspektionen ansökan från Thorengruppen AB
Ärendebeskrivning Konsekvensbeskrivning till Skolinspektionen
Borttagen på grund av personuppgifter.

Förslag till beslut

Kultur- och folkhälsonämndens förslag till beslut
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Kultur- och folkhälsonämndens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att i sitt yttrande till
Skolinspektionen avslå ansökan från Thorengruppen AB om utökning av befintlig fristående
gymnasieskola vid Thoren Business School Halmstad i Halmstads kommun från och med
läsåret 2021/2022.

Yrkande
Ronny Löfquist (S) yrkar bifall till kultur- och folkhälsonämndens förslag till beslut.
Anna Roos (C) yrkar: Kommunstyrelsen ska tillstyrka ansökan.
Stina Isaksson (SD) bifaller yrkandet från Anna Roos (C).
Beslutsgång
Ordförande ställer yrkandena från Ronny Löfquist och Anna Roos yrkande mot varandra.
Ordförande finner att arbetsutskottet beslutar enligt Ronny Löfquists yrkande.
Reservation
Stina Isaksson (SD) och Anna Roos (C) reserverar sig till förmån för Anna Roos yrkande.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
3 (3)

