
HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2014-03-05  1 (29) 

 

 

 
Plats och tid 

 
Barn- och ungdomskontorets sammanträdesrum 

Kl. 13:00 – 16:30 
Beslutande Tommy Edenholm (KV) 

 Magnus Rasmusson (S) 

 Stefan Yngstrand (FP) §§ 28-43, 49-50 

 Ann-Sofie Lindh (KV) §§ 44-48 

  
Övriga deltagare Mikael Falk, barn- och ungdomschef 

 Margaretha Johansson, enhetschef Familjecentralen 

 Terese Borg, ekonom §§ 28-36 

 Catarina Påhlman, enhetschef IFO §§ 44-48 
 Åsa Johansson, nämndsekreterare 

  

  

  

  
Utses att justera Magnus Rasmusson (S)  
Justeringens tid 2014-03-05  

  

 
Underskrifter Sekreterare 

 

 

 Paragrafer §§ 28-49 

  Åsa Johansson Sekretess §§44-48 

 Ordförande  

 

  Tommy Edenholm (KV) 

 Justerande  

 

  Magnus Rasmusson (S) 

  ANSLAG/BEVIS 

   

  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 

  

Sammanträdesdatum 2014-03-05 

  

Datum för anslags 

uppsättande 

 

 

Datum för anslags 

nedtagande 

 

 

  

Förvaringsplats för 

protokollet 

Kommunledningskontoret 

 

  

Underskrift  

  

 Åsa Johansson 
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Signatur justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

  §   28  Fastställande av ärendelista och val av justerare 
Dnr 2014 BUN0005 

 

Sammanfattning 
§   28  Fastställande av ärendelista och val av justerare 2 

§   29  Anmälan av nya ärenden 3 

§   30  Meddelande och information 2014 4 

§   31  Översyn och effektivisering av skolskjutsverksamhet 5 

§   32  Lokal uppföljning av ungdomspolitik - LUPP 6 

§   33  Resursfördelning för grundskolan 7 

§   34  Begäran om tilläggsanslag för utökade lokalkostnader 9 

§   35  Ansökan fonderade flyktingmedel svenska för invandrare 2014 10 

§   36  Ansökan fonderade flyktingmedel svenska som andraspråk 2014 11 

§   37  Remiss ansökan från Laboraskolan AB i Halmstads kommun 12 

§   38  Remiss ansökan från Aspero friskolor AB i Halmstads kommun 13 

§   39  Remiss ansökan från Aspero idrottsgymnasiet i Halmstads kommun 15 

§   40  Remiss ansökan från Aspero friskolor AB i Halmstads kommun 17 

§   41  Remiss ansökan från Värmdö tekniska utbildningar AB i Gislaveds kommun 19 

§   42  Remiss ansökan från Drottning Blankas gymnasieskola i Falkenbergs kommun 20 

§   43  Övrigt 22 

§   44  Underställan av ordförandebeslut § 6 och § 11 LVU 23 

§   45  Övervägande enligt 6 kap. 8 § SoL 24 

§   46  Övervägande enligt 6 kap. 8 § SoL 25 

§   47  Övervägande enligt 6 kap. 8 § SoL 26 

§   48  Övervägande enligt 6 kap. 8 § SoL 27 

§   49  Extra ärende - Granskning vuxenutbildningen, Traineegymnasiet och det 

kommunala informationsansvaret 28 

§   50  Extra ärende - Skolutveckling 29 

§   51  Övrigt 2 30 

Arbetsutskottets beslut 
Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott fastställer ärendelistan och väljer Magnus 

Rasmusson (S) att tillsammans med ordförande Tommy Edenholm (KV) justera protokollet.  
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  §   29  Anmälan av nya ärenden 
Dnr 2014 BUN0006 

 

 

Inga nya ärenden anmäls. 
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  §   30  Meddelande och information 2014 
Dnr 2014 BUN0004 

 

Sammanfattning 
Mobila yrkeslärare i Halland, dnr 2014 BUN0047 

 

Beslut skolinspektionen, dnr 2014 BUN0055 

 

Verksamhetsberättelse Psykiskt och socialt omhändertagande vid kriser, olyckor och 

katastrofer (POSOM), dnr 2014 BUN0054 

 

Beslut barn- och elevombudet, 2013 BUN0284 

 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott §35 

 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott §37 

 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott §38 

 

Skrivelse arbetsmiljöverket, dnr 2014 BUN0074 

 

Kommunsamverkan Gislaved 

 

 

Arbetsutskottets beslut 
Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen. 
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  §   31  Översyn och effektivisering av skolskjutsverksamhet  
Dnr 2013 BUN0145 

 

Sammanfattning 
Hallandstrafiken har kompetens och verktyg för att planera och optimera skolskjutstrafik. 

Övriga Hallandskommuner (utom Kungsbacka) köper denna tjänst av Hallandstrafiken. 

Enligt den utredning, som genomförts med hjälp av Optiplan AB, torde det finnas en 

betydande effektiviseringspotential för Hylte kommuns skolskjutsorganisation. Hylte 

kommun har av Hallandstrafiken fått ett förslag till uppdragsavtal, enligt vilket 

Hallandstrafiken åtar sig all skolskjutsplanering, medan myndighetsutövningen, d.v.s. 

handläggningen av skolskjutsansökningar, åvilar barn- och ungdomskontoret. 

 

Barn- och ungdomskontoret föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar föreslå 

kommunstyrelsen att teckna avtal med Hallandstrafiken enligt bifogat beslutsunderlag. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Mikael Falk 2014-02-25 

Avtalsförslag gällande skolskjutsplanering 

 

Barn- och ungdomskontorets förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att teckna avtal med 

Hallandstrafiken enligt bifogat beslutsunderlag. 

 

 

Arbetsutskottets beslut 
Barn- ocu ungdomsnämndens arbetsutskott ger barn- och ungdomskontoret i uppdrag att 

komplettera avtalet med prisuppgift till barn- och ungdomsnämndens sammanträde 19 mars. 

 

 

Beslutet skickas till: 
Barn- och ungdomskontoret 
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  §   32  Lokal uppföljning av ungdomspolitik - LUPP  
Dnr 2014 BUN0060 

 

Sammanfattning 
Lokal uppföljning av ungdomspolitik (LUPP) är en sektorsövergripande enkät som har 

tagits fram av Ungdomsstyrelsen och erbjuds till alla kommuner. Frågorna i enkäten har en 

stark förankring i flertalet av de nationella folkhälsomålen. De knyter även an till det lokala 

folkhälsorådets fokusområden; delaktighet och inflytande i samhället, sociala och 

ekonomiska förutsättningar och arbete med alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT). 

 

Enkäten riktar sig till elever på högstadiet och gymnasiet och berör exempelvis 

matsalsmiljön i skolan, inflytande och delaktighet i samhället samt levnadsvanor. Arbets- 

och näringslivskontoret planerar inom ramen för sitt folkhälsouppdrag att arbeta med LUPP. 

Ansökan till Ungdomsstyrelsen godkändes 2014-02-13. Arbets- och näringslivskontoret har 

förankrat arbetet med enkäten med kommunstyrelsens arbetsutskott och barn- och 

ungdomsnämnden under 2013. Tanken är att enkäten är ska genomföras i årskurs 7-9 under 

hösten 2014. 

 

I uppdragshandlingen som arbets- och näringslivskontoret har tagit fram tydliggörs vilka 

arbetsinsatser som kommer krävas under rubriken uppdrag. Arbets- och näringslivskontoret 

är projektägare och har huvudansvaret för genomförandet men behöver hjälp med vissa av 

de operativa delarna. De operativa arbetsinsatserna i uppdragshandlingen har fördelats 

mellan arbets- och näringslivskontoret barn- och ungdomskontoret och 

kommunledningskontoret, men arbets- och näringslivskontoret är som delaktiga i varje del 

av processen. Av barn- och ungdomsnämnden krävs insatser från Örnaskolan inom följande 

punkter 

 

 förankra genomförandet av enkäten gentemot lärare och elever, 

 planera och schemalägga så att enkäten genomförs online på skoltid, 

 vid behov ha en dialog kring åtgärdsplan utifrån resultatet, 

 samverka kring presentation av resultatet, 

 presentera resultatet för elever, lärare och föräldrar, 

 genomföra aktiviteter med eleverna utifrån eventuella problemområden/ 

förbättringsområden/ uppdrag.  

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Mikael Falk/ Tommy Fock/ Tommy Persson 2014-02-24 

Uppdragshandling LUPP 2013-12-11 

 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner medverkande i LUPP enligt ovanstående punkter. 
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  §   33  Resursfördelning för grundskolan 
Dnr 2014 BUN0061 

 

Sammanfattning 
För att barn- och ungdomsnämndens verksamheter skall kunna rymmas inom den ram som 

har tilldelats nämnden för 2014 har sättet att fördela resurser till grundskolan förändrats. 

Syftet med förändringen har även varit att få ett mer objektivt och mer rättvist sätt att 

fördela resurserna. Förändringen har inneburit särskilt stora följder för Örnaskolans 

högstadium samt för Torups skola, som har en liten minskning i elevtalen, till skillnad från 

alla andra rektorsområden, vars elevtal i stället ökar i större eller mindre utsträckning. Barn- 

och ungdomskontoret bedömer att Örnaskolans högstadium behöver få utökad budget 

motsvarande 4,25 tjänster, för att skolans förbättrade resultat inte skall riskera att vändas i 

motsatsen. Barn- och ungdomskontoret gör också bedömningen att Torups skola behöver 

utökad budget motsvarande 2,75 tjänster, för att kunna göra omställning av verksamheten 

med rimlig takt, d.v.s. från och med höstterminen 2014.  

 

Barn- och ungdomskontoret föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar hemställa hos 

kommunfullmäktige om tilläggsanslag 2014 för grundskolan med 3 167 tkr. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Mikael Falk 2014-02-25 

Resursfördelning för grundskolan 2014 

Konsekvensbeskrivning Örnaskolans högstadium 2014 

Konsekvensbeskrivning Torups skola 2014 

 

Barn- och ungdomskontorets förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar hemställa hos kommunfullmäktige om tilläggsanslag 

2014 för grundskolan med 3 167 tkr. 

 

Yrkande 
Tommy Edenholm (KV), Magnus Rasmusson (S) och Stefan Yngstrand (FP) yrkar att barn- 

och ungdomsnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen och att barn- och 

ungdomskontoret ges i uppdrag att  

 

- Besvara till barn- och ungdomsnämndens sammanträde 19 mars om det går att 

använda medel från intäkter för asylsökande barn kopplat till 74 elevers differens 

mellan kalenderåren 2013 och 2014.  

 

- Till barn- och ungdomsnämndens möte i september sammanställa ett underlag till 

budgetarbetet kring följande punkter 

 Elevprognos statistik 

 Översyn anställda per chef 

 Betyg årskurs 9 i samtliga ämnen från 2010 och framåt 

 Nationella prov i årskurs 3 på kommunnivå från 2010 och framåt 

 Behov av särskilt stöd, antal elever med åtgärdsprogram  
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 Ny fördelningsnyckel för resursfördelning i grundskolan inför 2015 

 Meritvärde 2009-2013 

 Budget för grundskolan, extraanslag och utfall 2009-2013 

 

Proposition 
Ordförande ställer proposition på bifall eller avslag till yrkandet och finner att 

arbetsutskottet beslutar i enlighet med Tommy Edenholms (KV), Magnus Rasmussons (S) 

och Stefan Yngstrands (FP) yrkande. 

 

 

Arbetsutskottets beslut 
Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen och ger barn- och 

ungdomskontoret i uppdrag att besvara till barn- och ungdomsnämndens sammanträde 19 

mars om det går att använda medel från intäkter för asylsökande barn kopplat till 74 elevers 

differens mellan kalenderåren 2013 och 2014.  

 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden ger barn- och ungdomskontoret i uppdrag att till nämndens 

möte i september sammanställa ett underlag till budgetarbetet kring följande punkter 

 Elevprognos statistik 

 Översyn anställda per chef 

 Betyg årskurs 9 i samtliga ämnen från 2010 och framåt 

 Nationella prov i årskurs 3 på kommunnivå från 2010 och framåt 

 Behov av särskilt stöd, antal elever med åtgärdsprogram  

 Ny fördelningsnyckel för resursfördelning i grundskolan inför 2015 

 Meritvärde 2009-2013 

 Budget för grundskolan, extraanslag och utfall 2009-2013  

 

 

Beslutet skickas till: 
Barn- och ungdomskontoret 
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  §   34  Begäran om tilläggsanslag för utökade lokalkostnader 
Dnr 2014 BUN0069 

 

Sammanfattning 
Kantarellens förskola, Elias Fries har utökats med en avdelning inför 2014, ökade 

lokalkostnader från och med 15:e januari 2014 uppgår till 250 336 kr. Landeryds skola 

kommer att hyra lägenheter för utbildningslokaler från och med april 2014, ökade 

lokalkostnader beräknas preliminärt uppgå till 107 244 kronor. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Mikael Falk/ Terese Borg 2014-02-25 

 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Barn och ungdomsnämnden ansöker om tilläggsanslag för ökade lokalkostnader med 

250 336 kronor för Kantarellens förskola och 107 244 kronor för Landeryds skola. 
 

  



HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2014-03-05  10 (29) 

 

 

Signatur justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

  §   35  Ansökan fonderade flyktingmedel svenska för invandrare 
2014  

Dnr 2014 BUN0070 

 

Sammanfattning 
Ansökan från fonderade flyktingmedel för att täcka kostnader för SFI- Svenska för 

invandrare verksamhetsåret 2014.  

 

Kommunen får en schabloniserad ersättning för varje flykting och annan utlänning som tas 

emot och omfattas av ersättningsförordningen (Förordning SFS 201:1122) om statlig 

ersättning för insatser för vissa utlänningar. Ersättningen ges under två år och avser 

kostnader för insatser i syfte att underlätta etablering i samhället, bland annat för deltagande 

i SFI undervisning men även för mottagande och praktisk hjälp vid bosättning etc. 

Överskottet på dessa medel läggs i fonderade flyktingmedel och används för att täcka 

kostnader även för år tre. Kommunstyrelsen beviljade barn och ungdomsnämnden 281 tkr 

verksamhetsåret 2013 ur fonderade flyktingmedel för SFI- undervisning.  

 

Barn och ungdomskontoret föreslår att ansöka om 289 tkr för verksamhetsåret 2014, 

summan är uppräknad till 2014 års lönenivå enligt SKL:s (Sveriges kommuner och 

landsting) senaste prognoser. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Mikael Falk/ Terese Borg 2014-02-25 

 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Barn och ungdomsnämnden ansöker för verksamhetsåret 2014 om 289 tkr ur fonderade 

flyktingmedel för SFI undervisning. 
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  §   36  Ansökan fonderade flyktingmedel svenska som 
andraspråk 2014  

Dnr 2014 BUN0071 

 

Sammanfattning 
Ansökan från fonderade flyktingmedel för att täcka kostnader inom grundskolan för svenska 

som andra språk verksamhetsåret 2014. Kommunstyrelsen beviljade barn- och 

ungdomsnämnden 483 tkr verksamhetsåret 2013 ur fonderade flyktingmedel för svenska 

som andra språk.  

 

Barn och ungdomskontoret föreslår barn- och ungdomsnämnden att för verksamhetsåret 

2014 ansöka om 497 tkr ur fonderade flyktingmedel, summan är uppräknad till 2014 års 

lönenivå efter SKL:s (Sveriges kommuner och Landsting) senaste prognoser. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Mikael Falk/ Terese Borg 2014-02-25 

 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden ansöker för verksamhetsåret 2014 om 497 tkr ur fonderade 

flyktingmedel. 
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  §   37  Remiss ansökan från Laboraskolan AB i Halmstads 
kommun 

Dnr 2014 BUN0051 

 

Sammanfattning 

Laboraskolan AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en 

fristående gymnasieskola i Halmstads kommun fr.o.m. läsåret 2015/2016. 

 

Ansökan avser start av gymnasieskola med det nationella programmet Ekonomiprogrammet 

med inriktning Ekonomi. Hylte kommun bereds tillfälle att yttra sig över ansökan i enlighet 

med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800) och ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 5 

maj 2013. Ärende nr 32-2014:1100 

 

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 påverkar vidare Hylte kommuns 

skolorganisation negativt då elevunderlaget på våra egna program riskerar att minska. 

Tillkomsten kan medföra att program eller skola tvingas lägga ner och det kan medföra 

ofördelaktiga ekonomiska konsekvenser för kommunen. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Mikael Falk/ Gunilla Abrahamsson 2014-02-13 

Ärendebeskrivning 2014-02-13 

 

 

Arbetsutskottets beslut 
Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att i sitt yttrande till 

Skolinspektionen avstyrka ansökan från Laboraskolan AB om att starta ny fristående 

gymnasieskola med det nationella programmet Ekonomiprogrammet med inriktning 

Ekonomi i Halmstad kommun. 

 

 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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  §   38  Remiss ansökan från Aspero friskolor AB i Halmstads 
kommun  

Dnr 2014 BUN0056 

   
Sammanfattning 
Aspero Friskolor AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för 

nationellt godkänd idrottsutbildning vid den fristående gymnasieskolan Aspero 

Idrottsgymnasiet i Halmstad i Halmstads kommun, fr.o.m. läsåret 2015/2016; dnr 32-

2014:854. 

 

Ansökan avser start av de nationella programmen Samhällsvetenskapsprogrammet samt 

Ekonomiprogrammet, båda med inriktning fotboll. Hylte kommun bereds tillfälle att yttra 

sig över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800) och ska vara 

Skolinspektionen tillhanda senast den 5 maj 2013 

 

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 program begränsar Hylte kommuns möjligheter att i framtiden erbjuda 

alla inriktningar av förekommande nationella program. 

 

Etableringen av fler program vid fristående gymnasieskola påverkar vidare Hylte kommuns 

skolorganisation negativt då elevunderlaget på våra egna program riskerar att minska. 

Tillkomsten kan medföra att program eller skola tvingas lägga ner och det kan medföra 

ofördelaktiga ekonomiska konsekvenser för kommunen. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Mikael Falk/ Martin Boberg 2014-02-27 

Ansökan från Aspero Friskolor AB. 

 

 

Arbetsutskottets beslut 
Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att i sitt yttrande till 

Skolinspektionen avstyrka ansökan från Aspero Friskolor AB, om att starta de nationella 

programmen Samhällsvetenskapsprogrammet samt Ekonomiprogrammet inriktning fotboll i 

Halmstad kommun. 
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Signatur justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
 

  



HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2014-03-05  15 (29) 

 

 

Signatur justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

  §   39  Remiss ansökan från Aspero idrottsgymnasiet i Halmstads 
kommun 

Dnr 2014 BUN0057 

 

Sammanfattning 
Aspero Friskolor AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för 

nationellt godkänd idrottsutbildning vid den fristående gymnasieskolan Aspero 

Idrottsgymnasiet i Halmstad i Halmstads kommun fr.o.m. läsåret 2015/2016; dnr 32-

2014:665. 

 

Ansökan avser start av de nationella programmen Samhällsvetenskapsprogrammet samt 

Ekonomiprogrammet, båda med inriktning handboll. Hylte kommun bereds tillfälle att yttra 

sig över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800) och ska vara 

Skolinspektionen tillhanda senast den 5 maj 2013 

 

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 program begränsar Hylte kommuns möjligheter att i framtiden erbjuda 

alla inriktningar av förekommande nationella program. 

 

Etableringen av fler program vid fristående gymnasieskola påverkar vidare Hylte kommuns 

skolorganisation negativt då elevunderlaget på våra egna program riskerar att minska. 

Tillkomsten kan medföra att program eller skola tvingas lägga ner och det kan medföra 

ofördelaktiga ekonomiska konsekvenser för kommunen. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Mikael Falk/ Martin Boberg 2014-02-27 

Ansökan från Aspero Friskolor AB. 

 

 

Arbetsutskottets beslut 
Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att i sitt yttrande till 

Skolinspektionen avstyrka ansökan från Aspero Friskolor AB, om att starta de nationella 

programmen Samhällsvetenskapsprogrammet samt Ekonomiprogrammet inriktning 

handboll i Halmstad kommun. 

 

 



HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2014-03-05  16 (29) 

 

 

Signatur justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
 

  



HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2014-03-05  17 (29) 

 

 

Signatur justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

  §   40  Remiss ansökan från Aspero friskolor AB i Halmstads 
kommun  

Dnr 2014 BUN0058 

 

Sammanfattning 
Aspero Friskolor AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för 

nationellt godkänd idrottsutbildning vid den fristående gymnasieskolan Aspero 

Idrottsgymnasiet i Halmstad i Halmstads kommun, fr.o.m. läsåret 2015/2016; dnr 32-

2014:670. 

 

Ansökan avser start av de nationella programmen Samhällsvetenskapsprogrammet samt 

Ekonomiprogrammet, båda med inriktning golf. Hylte kommun bereds tillfälle att yttra sig 

över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800) och ska vara Skolinspektionen 

tillhanda senast den 5 maj 2013 

 

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 program begränsar Hylte kommuns möjligheter att i framtiden erbjuda 

alla inriktningar av förekommande nationella program. 

 

Etableringen av fler program vid fristående gymnasieskola påverkar vidare Hylte kommuns 

skolorganisation negativt då elevunderlaget på våra egna program riskerar att minska. 

Tillkomsten kan medföra att program eller skola tvingas lägga ner och det kan medföra 

ofördelaktiga ekonomiska konsekvenser för kommunen. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Mikael Falk/ Martin Boberg 2014-02-27 

Ansökan från Aspero Friskolor AB. 

 

 

Arbetsutskottets beslut 
Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att i sitt yttrande till 

Skolinspektionen avstyrka ansökan från Aspero Friskolor AB, om att starta de nationella 

programmen Samhällsvetenskapsprogrammet samt Ekonomiprogrammet inriktning golf i 

Halmstad kommun. 

 

 



HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2014-03-05  18 (29) 

 

 

Signatur justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
 

  



HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2014-03-05  19 (29) 

 

 

Signatur justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

  §   41  Remiss ansökan från Värmdö tekniska utbildningar AB i 
Gislaveds kommun  

Dnr 2014 BUN0059 

 

Sammanfattning 
Värmdö Tekniska Utbildningar AB, VTU, har hos Skolinspektionen ansökt om 

godkännande som huvudman för riksrekryterande utbildning vid den fristående 

gymnasieskolan Motorsportsgymnasiet Anderstorp i Gislaveds kommun, fr.o.m. läsåret 

2015/2016; dnr 32-2014:1059. 
 

Ansökan avser start av det nationella yrkesprogrammet Fordons- och transportprogrammet 

med inriktning personbil. Hylte kommun bereds tillfälle att yttra sig över ansökan i enlighet 

med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800) och ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 5 

maj 2013. 

 

Andelen elever från grundskolan som ska vidare till gymnasieskolan kommer inte att öka 

nämnvärt de kommande läsåren i Hylte kommun, därför finns berättigad oro för 

kostnadsdrivande överetableringar av antal gymnasieutbildningar. Antalet utbildningsplatser 

riskerar i väsentlig mån att överstiga tillgängligt antal elever.  

 

Tillkomsten av fler yrkesprogram i fristående gymnasieskola begränsar Hylte kommuns 

möjligheter att i framtiden erbjuda inriktningar av förekommande nationellt program. 

Etableringen av fler program vid fristående gymnasieskola påverkar vidare Hylte kommuns 

skolorganisation negativt då elevunderlaget på våra egna program riskerar att minska. 

Tillkomsten kan medföra att program eller skola tvingas lägga ner och det kan medföra 

ofördelaktiga ekonomiska konsekvenser för kommunen. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Mikael Falk/ Martin Boberg 2014-02-27 

Ansökan från Värmdö Tekniska Utbildningar AB, VTU 

 

 

Arbetsutskottets beslut 
Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att i sitt yttrande till 

Skolinspektionen avstyrka ansökan från Värmdö Tekniska Utbildningar AB, om att starta 

riksrekryterande utbildning vid den fristående gymnasieskolan Motorsportsgymnasiet 

Anderstorp i Gislaveds kommun. 

 

 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
 



HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2014-03-05  20 (29) 

 

 

Signatur justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

  §   42  Remiss ansökan från Drottning Blankas gymnasieskola i 
Falkenbergs kommun  

Dnr 2014 BUN0062 

 

Sammanfattning 
Drottning Blankas gymnasieskola AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande 

som huvudman för en fristående gymnasieskola i Falkenbergs kommun fr.o.m. läsåret 

2015/2016. 

 

Ansökan avser start av gymnasieskola med de nationella programmen Vård och 

omsorgsprogrammet samt Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning 

Beteendevetenskap. Hylte kommun bereds tillfälle att yttra sig över ansökan i enlighet med 

2 kap. 5 § skollagen (2010:800) och ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 5 maj 

2013. Ärende 32-2014:1023. 

 

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 påverkar vidare Hylte kommuns 

skolorganisation negativt då elevunderlaget på våra egna program riskerar att minska. 

Tillkomsten kan medföra att program eller skola tvingas lägga ner och det kan medföra 

ofördelaktiga ekonomiska konsekvenser för kommunen. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Mikael Falk/ Gunilla Abrahamsson 2014-02-27 

Ärendebeskrivning 2014-02-27 

 

 

Arbetsutskottets beslut 
Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att i sitt yttrande till 

Skolinspektionen avstyrka ansökan från Drottning Blankas gymnasieskola AB om att starta 

ny fristående gymnasieskola med de nationella programmen Vård och omsorgsprogrammet 

samt Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning Beteendevetenskap i Falkenbergs 

kommun. 

 



HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2014-03-05  21 (29) 

 

 

Signatur justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
 

  



HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2014-03-05  22 (29) 

 

 

Signatur justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

  §   43  Övrigt 
Dnr 2014 BUN0007 

 

 

Inga övriga ärenden på mötet. 

 

 

 
 

  



HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2014-03-05  23 (29) 

 

 

Signatur justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

  §   44  Underställan av ordförandebeslut § 6 och § 11 LVU  
 

 

Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 

 

 
 

  



HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2014-03-05  24 (29) 

 

 

Signatur justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

  §   45  Övervägande enligt 6 kap. 8 § SoL 
 
 
Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 

 
 
 

  



HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2014-03-05  25 (29) 

 

 

Signatur justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

  §   46  Övervägande enligt 6 kap. 8 § SoL 
 
 
Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 

 
 
 

  



HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2014-03-05  26 (29) 

 

 

Signatur justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

  §   47  Övervägande enligt 6 kap. 8 § SoL 
 

 

Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 

 

 
 

  



HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2014-03-05  27 (29) 

 

 

Signatur justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

  §   48  Övervägande enligt 6 kap. 8 § SoL 
 

 

Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 

 

 
 

 

 



HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2014-03-05  28 (29) 

 

 

Signatur justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

  §   49  Extra ärende - Granskning vuxenutbildningen, 
Traineegymnasiet och det kommunala informationsansvaret  

Dnr 2013 BUN0049 

 

Sammanfattning 
Revisorerna har begärt ett förtydligande kring tidigare lämnat svar kring granskning av 

Traineegymnasiet och vuxenutbildningen. 

 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden ger barn- och ungdomskontoret i uppdrag att förtydliga 

tidigare lämnat svar i samband med barn- och ungdomsnämndens möte i december. 
 

 

 



HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2014-03-05  29 (29) 

 

 

Signatur justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

  §   50  Extra ärende - Skolutveckling 
 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har återremitterat ärendet till barn- och ungdomsnämnden. 

 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott § 37 

 

 

Arbetsutskottets beslut 
Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott ger barn- och ungdomskontoret i uppdrag att 

genomföra utredning av de aktuella strecksatserna. Utredningen redovisas till barn- och 

ungdomsnämndens sammanträde 19 mars. 
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