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Kultur- och folkhälsonämnden

Remiss från Skolinspektionen (2022:731) Ansökan från
Lärande i Sverige AB
Förslag till beslut
Kultur- och folkhälsonämndens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att i sitt yttrande till
Skolinspektionen tillstyrka ansökan från Lärande i Sverige AB om utökning av befintlig fristående
gymnasieskola vid Realgymnasiet i Halmstad i Halmstads kommun från och med läsåret 2023/2024.

Beskrivning av ärendet
Lärande i Sverige AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som
huvudman för en utökning av befintlig fristående gymnasieskola vid Realgymnasiet i Halmstad i
Halmstad kommun från och med läsåret 2022/2023. Ansökan avser en utökning med el- och
energiprogrammet med inriktning dator och kommunikationsteknik.
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 6 maj 2022.
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. Dock ser inte kontoret något behov av fler nyetableringar av
gymnasieskolor i närområdet, då det startade flera nya gymnasieskolor förra året och antalet elever ser
ut att minska under de kommande fem åren.
Kultur- och folkhälskontoret gör bedömningen att ansökan från Lärande i Sverige AB om en utökning
av befintlig fristående gymnasieskola ska tillstyrkas.

Ekonomisk konsekvens av beslutet
Beslutet har ingen ekonomisk påverkan.

Handlingar i ärendet
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