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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 2021 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. I Hylte
kommun erbjuds samhällsprogrammet (inriktning beteende), barn- och fritidsprogrammet och
vård- och omsorgsprogrammet för att tillgodose utbildning till de elever i kommunen som är
behöriga till gymnasiet men inte antagits till någon utbildning.
Kultur- och folkhälsokontoret gör bedömningen att det är positivt med fler utbildningsplatser i
Halland så att elever som är behöriga får plats på en gymnasieutbildning. Däremot ser kontoret
inte något behov av ytterligare nyetableringar, då elevantalet ser ut att minska de kommande
åren.
Samverkansavtal: Region Halland och Gislaveds kommun (Region Jönköping)
1.

En befolkningsprognos över kommunens 16-åringar de kommande fem åren (år
2022–2027)

Svar: Hylte Kommuns befolkningsprognos över kommunens 16-åringar de kommande 5 åren
ser ut enligt nedan:
Läsår
Antal

22/23
158

23/24
127

24/25
140

25/26
126

26/27
133

2. En sammanställning över antalet kommunala och fristående gymnasieskolor i
kommunen som idag erbjuder nedanstående program och inriktningar:
Det nationella försäljning- och serviceprogrammet samt
Hylte kommun
Arbets- och näringslivskontoret

Storgatan 8
314 80 Hyltebruk

Tel 0345 - 180 00

kommunen@hylte.se
Bankgiro 434 – 4354
www.hylte.se
Plusgiro 10 53 60 - 2

2 (2)

naturvetenskapsprogrammet med inriktning natur och samhälle.
Svar: Hylte kommun erbjuder naturvetenskapligt program med inriktning natur och samhälle,
men inte nationella försäljning- och serviceprogrammet. Det finns inga fristående
gymnasieskolor i kommunen.
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 naturvetenskapligt program inom Hylte Kommun
läsåret 2022/2023 = 5
4.

Uppgift om kommunen avser att erbjuda sökta program och inriktningar läsåret
2022/2023 samt om möjligt läsåret 2023/2024.

Svar: Hylte kommun avser att erbjuda naturvetenskapligt program under läsåren 2022/2023
och 2023/2024.
5.

Om kommunen inte erbjuder sökta program och inriktningar läsåret 2022/2023
behöver ni redogöra för vilka närliggande kommuner som erbjuder sökta program
och inriktningar.

Svar: Genom samverkansavtalet som finns i med kommunerna i Halland och Gislaved så
erbjuder Hylte kommun alla nationella program.
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