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Ärendebeskrivning - konsekvensbeskrivning till Skolinspektionen
Underlag och konsekvensbeskrivning för att Skolinspektionen ska kunna göra en
helhetsbedömning av vilka följder en etablering kan medföra.
Konsekvensbeskrivning
I 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.
Gymnasieantagningen 2019 resulterade i att elever inte antogs till sökta utbildningar trots
behörighet. Hemkommunen är skyldig att erbjuda dessa elever utbildning och elever som är
behöriga till nationella program får inte vara inskrivna på introduktionsprogrammen. Barnoch ungdomsnämnden i Hylte kommun beslutade under våren 2019 att införa
yrkesintroduktion mot barn- och fritid och vård och omsorg för att tillgodose utbildning till de
elever i kommunen som är behöriga till gymnasiet men inte antagits till någon utbildning.
Kultur- och folkhälsokontoret gör därför bedömningen att det är positivt med fler
utbildningsplatser i Halland så att elever som är behöriga får plats på en gymnasieutbildning.

1.
En befolkningsprognos över kommunens 16-åringar de kommande fem åren (år
2020-2025).
Svar: Hylte Kommuns befolkningsprognos över kommunens 16-åringar de kommande 5 åren
ser ut enligt nedan:
Åk
9

f.14
lå 20/21
137

f.15
lå 21/22
157

f.16
lå 22/23
169

f.17
lå 23/24
136

f.18
lå 24/25
134

2.
En sammanställning över antalet kommunala och fristående gymnasieskolor i
kommunen som idag erbjuder nedanstående program och inriktningar:
Det nationella ekonomiprogrammet med inriktningarna ekonomi och juridik,
samhällsvetenskapsprogrammet med inriktningarna beteendevetenskap, samhällsvetenskap
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samt medier, information och kommunikation samt naturvetenskapsprogrammet med
inriktningarna naturvetenskap och samhälle samt naturvetenskap
Svar: I Hylte Kommun finns det idag inte någon kommunal skola som erbjuder de i ansökan
sökta programmen och inriktningarna. Hylte kommun har enbart introduktionsprogrammets
program och inriktningar. Laboraskolan, friskola, erbjuder enbart ekonomiprogrammet.
3.
Uppgift om antalet befintliga utbildningsplatser på respektive sökt program och
inriktning (se ovan) vid kommunala respektive fristående gymnasieskolor i kommunen.
Svar: Antalet befintliga utbildningsplatser inom Hylte Kommun läsåret 2020/2021 = 0
4.
Uppgift om kommunen avser att erbjuda sökta program och inriktningar läsåret
2020/2021 samt om möjligt läsåret 2021/2022.
Svar: Hylte Kommun kommer inte att erbjuda några program och inriktningar läsåret
2020/2021 förutom introduktionsprogrammets program och inriktningar.
Samverkansavtal: Region Halland, Gislaveds kommun.
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