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1. Skolinspektionens beslut på ansökan från Thorengruppen  

AB om godkännande som huvudman för en utökning av  

en befintlig fristående  gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet  

Borås i Borås Kommun   (bil.) 

Dnr 2019-00251 

 

2. Skolinspektionens beslut på ansökan från Thorengruppen  

AB om godkännande som huvudman för en nyetablering  

av en fristående  gymnasieskola vid Thoren Business School  

Borås i Borås kommun.   (bil.) 

Dnr 2019-00244 

 

3. Protokoll från styrelsemöte för BoråsBorås TME AB  

den 27 juni 2019    (bil.) 

Dnr 2019-00031 

 

4. Protokoll från styrelsemöte för Borås Stadshus AB  

den 23 september 2019   (bil.) 

Dnr 2019-00031 

 

5. Protokoll från styrelsemöte för Borås Energi och Miljö AB  

den 19 september 2019   (bil.) 

Dnr 2019-00031 

 

6. Protokoll från styrelsemöte för Borås kommuns Parkerings  

AB den 16 september 2019   (bil.) 

Dnr 2019-00031 
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7. Protokoll från styrelsemöte för Fristadbostäder AB  

den 16 september 2019   (bil.) 

Dnr 2019-00031 

 

8. Protokoll från styrelsemöte för Industribyggnader i Borås  

AB den 16 september 2019   (bil.) 

Dnr 2019-00031 

 

9. Protokoll från styrelsemöte för Viskaforshem AB  

den 17 september 2019   (bil.) 

Dnr 2019-00031 

 

10. Nominerat Borås Stad till årets kommun 2019  

Argument till varför Borås Stad vill tävla om att bli årets 

landsbygdskommun 2019   (bil.) 

Dnr 2019-00828 

 

11. Protokoll från styrelsemöte för AB Sandhultsbostäder 

den 30 september 2019   (bil.) 

Dnr 2019-00031 

 

12. Protokoll från styrelsemöte för Borås Elnät AB den  

28 augusti 2019    (bil.) 

Dnr 2019-00031 

 

13. Planerings- och uppföljningssamtal med Borås Energi  

och Miljö den 2 oktober 2019   (bil.) 

Dnr 2019-00034 

 

               

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens Ordförande 

Svante Stomberg 

Kommunchef 
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Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besök: Sveavägen 159 

Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 10  

www.skolinspektionen.se

Ansökan om godkännande som huvudman för 
gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet Borås i Borås kommun

Beslut
Skolinspektionen avslår ansökan om godkännande av Thorengruppen AB (556613-9290) som 
huvudman för gymnasieskola avseende de nationella programmen handels- och 
administrationsprogrammet med inriktningen handel och service, hantverksprogrammet med 
inriktningen frisör samt vård- och omsorgsprogrammet vid Yrkesgymnasiet Borås i Borås 
kommun.

Bakgrund
Thorengruppen AB har ansökt om godkännande som huvudman vid Yrkesgymnasiet Borås i 
Borås kommun. Ansökan avser en utökning vid skolenheten. 

Thorengruppen AB har sedan tidigare godkännande att bedriva verksamhet vid Yrkesgymnasiet 
Borås i Borås kommun enligt Skolinspektionens beslut den 28 september 2018 (dnr 32-
2018:918).

Motivering till beslut
Rättslig reglering om förutsättningar för godkännande
Enligt 2 kap. 5 § första stycket skollagen (2010:800) får enskilda efter ansökan godkännas som 
huvudman för förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, 
gymnasiesärskola och fritidshem. 

Enligt 5 § andra stycket ska godkännande lämnas om den enskilde 

1. genom erfarenhet eller på annat sätt har förvärvat insikt i de föreskrifter som gäller för 
verksamheten,

2. har ekonomiska förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för verksamheten, 
och

3. i övrigt har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen.

Vidare krävs enligt 5 § tredje stycket att den enskilde i övrigt bedöms lämplig. I fråga om en 
juridisk person krävs att samtliga som anges i 5 a § 1-4 bedöms lämpliga. Vid 
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lämplighetsbedömningen ska viljan och förmågan att fullgöra sina skyldigheter mot det 
allmänna, laglydnad i övrigt och andra omständigheter av betydelse beaktas.

För att godkännande ska lämnas krävs enligt 5 § fjärde stycket därutöver att utbildningen inte 
innebär påtagliga negativa följder på lång sikt för eleverna eller för den del av skolväsendet som 
anordnas av det allmänna i den kommun där utbildningen ska bedrivas. Om godkännandet 
avser gymnasieskola eller gymnasiesärskola ska följderna i närliggande kommuner för den del 
av skolväsendet som anordnas av det allmänna också beaktas. Avser godkännandet 
förskoleklass och grundskola krävs därutöver att elevunderlaget är tillräckligt för att 
verksamheten ska kunna bedrivas långsiktigt.

I fråga om en juridisk person ska enligt 2 kap. 5 a § prövningen enligt 5 § andra stycket 1 och 
tredje stycket sammantaget avse

1. den verkställande direktören och andra som genom en ledande ställning eller på annat 
sätt har ett bestämmande inflytande över verksamheten,    

2. styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, 
3. bolagsmännen i kommanditbolag eller andra handelsbolag, och 
4. personer som genom ett direkt eller indirekt ägande har ett väsentligt inflytande över 

verksamheten.

Ägar- och ledningsprövning 
Skolinspektionen har mot bakgrund av utredningen i ärendet fastställt ägar- och 
ledningskretsen till att omfatta följande personer:

Raja Thorén, Ola Rönnqvist, Elin Maria Bjuhr, Troed Troedsson, Maria Bergstén, Kia Ronnhed, 
Charlotte Wiberg, Anders Marklund. 

Ovanstående personer har prövats i egenskap av styrelse- och ledningsperson och/eller ägare 
med väsentligt inflytande i Thorengruppen AB.

Det har av utredningen i ärendet inte framkommit annat än att personerna i ägar- och 
ledningskretsen genom erfarenhet eller på annat sätt förvärvat insikt i de föreskrifter som 
gäller för verksamheten samt att samtliga inom ägar- och ledningskretsen i övrigt bedöms som 
lämpliga.

Huvudmannens förutsättningar 
Mot bakgrund av de uppgifter som framgår av ansökan samt av utredningen i ärendet gör 
Skolinspektionen den sammantagna bedömningen att Thorengruppen AB inte har 
förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för den sökta utbildningen. Skolinspektionen 
kan därför inte godkänna ansökan som huvudman för gymnasieskola.

Följande omständigheter ligger till grund för denna bedömning.
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Brister vid tillsyn av huvudmannen
Ett villkor för godkännande enligt 2 kap. 5 § skollagen är att den enskilde har förutsättningar att 
följa de föreskrifter som gäller för utbildningen. Brister vid en huvudmans befintliga verksamhet 
kan påvisa att huvudmannen inte heller vid en utökning/nyetablering av skola har sådan 
förmåga att följa föreskrifterna.

Skolinspektionen har genomfört en huvudmannatillsyn av Thorengruppen AB under våren 
2019. Skolinspektionen har i beslut den 4 juli 2019 (dnr SI 2019:314), påtalat brister i 
huvudmannens befintliga verksamheter. Tillsynen visade brister i förutsättningar för 
utbildningen gällande rektors utbildning samt studie- och yrkesvägledning. Skolinspektionen 
förelade Thorengruppen AB, i beslut den 4 juli 2019, att senast den 31 oktober 2019 avhjälpa 
de påtalade bristerna genom att vidta åtgärder samt skriftligen redovisa dessa till 
Skolinspektionen. 

Skolinspektionen har även genomfört tillsyn av Thorengruppen AB:s skolenheter i Stockholm, 
Sollentuna, Huddinge, Malmö samt Västerås under våren 2019. Skolinspektionen har i beslut 
den 4 och 10 juli 2019 (dnr SI 2019:207 och dnr SI 2019:208), den 27 maj 2019 (dnr 44- 
2018:10810) samt den 20 och 26 juni 2019 (dnr 44-2018:10811 och dnr SI 2019:206) påtalat 
brister i huvudmannens befintliga verksamhet. Tillsynerna visade brister avseende 
grundläggande förutsättningar för skolenheten, förutsättningar för utbildningarna, extra 
anpassningar och särskilt stöd, bedömning och betygssättning, trygghet- och studiero, åtgärder 
mot kränkande behandling samt undervisning och lärande. Skolinspektionen förelade 
Thorengruppen AB, i beslut den 4 och 10 juli 2019, att vid vite om 500 000 kronor för 
respektive beslut senast den 15 november 2019 avhjälpa de påtalade bristerna genom att vidta 
åtgärder samt skriftligen redovisa dessa till Skolinspektionen. Vidare förelade Skolinspektionen 
även Thorengruppen AB, i beslut den 27 maj 2019 samt den 20 och 26 juni 2019, att senast den 
25 oktober 2019 avhjälpa de påtalade bristerna genom att vidta åtgärder samt skriftligen 
redovisa dessa till Skolinspektionen. 

Skolinspektionen har den 14 september 2019 upplyst Thoregruppen AB om att 
Skolinspektionens beslut efter tillsyn av huvudmannens befintliga verksamhet kan komma att 
ligga till grund vid prövning av den aktuella ansökan. 

Skolinspektionen bedömer, med hänsyn till de allvarliga bristerna inom flera områden av 
central betydelse i skolans uppdrag som Skolinspektionen konstaterat vid tillsynerna, att 
Thorengruppen AB inte har förutsättningar att utöka den befintliga verksamheten och följa de 
föreskrifter som gäller för den sökta utbildningen. 

Påtagliga negativa följder 
Med hänsyn till att Skolinspektionen har gjort bedömningen att sökanden inte har ekonomiska 
förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för verksamheten eller i övrigt har 
förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för den sökta utbildningen har 
Skolinspektionen inte prövat om utbildningen skulle innebära påtagliga negativa följder på lång 
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sikt för eleverna eller för den del av skolväsendet som anordnas av Borås kommun och 
närliggande kommuner.

Hur man överklagar, se hänvisning.

På Skolinspektionens vägnar

X Frida Hedberg

Beslutsfattare
Signerat av: Frida Hedberg

X Carin Clevesjö

Utredare/ föredragande
Signerat av: Carin Clevesjö

Kopia till
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Borås Stad 
Bollebygds kommun 
Herrljunga kommun
Marks kommun 
Tranemo kommun 
Svenljunga kommun 
Ulricehamns kommun
Vårgårda kommun

  SCB

Överklagande av beslutet
Skolinspektionens beslut får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Överklagandet ställs till 
Förvaltningsrätten i Stockholm, men ska skickas eller lämnas till Skolinspektionen, Box 23069, 
104 35 Stockholm.

Överklagandet ska ha kommit in till Skolinspektionen inom tre veckor från den dag då 
klaganden fick del av beslutet. Om klaganden är en part som företräder det allmänna ska 
överklagandet dock ha kommit in inom tre veckor från den dag då beslutet meddelades.

I skrivelsen ska anges vilket beslut som överklagas och vilken ändring som önskas. De skäl som 
finns för ändring bör också anges. Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden eller dennes 
ombud.
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Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besök: Sveavägen 159 

Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 10  

www.skolinspektionen.se

Ansökan om godkännande som huvudman för 
gymnasieskola vid Thoren Business School Borås i Borås 
kommun

Beslut
Skolinspektionen avslår ansökan om godkännande av Thorengruppen AB (556613-9290) som 
huvudman för gymnasieskola avseende de nationella programmen ekonomiprogrammet med 
inriktningarna ekonomi och juridik, samhällsvetenskapsprogrammet med inriktningarna 
beteendevetenskap och samhällsvetenskap, naturvetenskapsprogrammet med inriktningen 
naturvetenskap samt handels- och administrationsprogrammet med inriktningen handel och 
service vid Thoren Business School Borås i Borås kommun.

Bakgrund
Thorengruppen AB har ansökt om godkännande som huvudman vid Thoren Business School 
Borås i Borås kommun.

Motivering till beslut
Rättslig reglering om förutsättningar för godkännande
Enligt 2 kap. 5 § första stycket skollagen (2010:800) får enskilda efter ansökan godkännas som 
huvudman för förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, 
gymnasiesärskola och fritidshem. 

Enligt 5 § andra stycket ska godkännande lämnas om den enskilde 

1. genom erfarenhet eller på annat sätt har förvärvat insikt i de föreskrifter som gäller för 
verksamheten,

2. har ekonomiska förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för verksamheten, 
och

3. i övrigt har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen.

Vidare krävs enligt 5 § tredje stycket att den enskilde i övrigt bedöms lämplig. I fråga om en 
juridisk person krävs att samtliga som anges i 5 a § 1-4 bedöms lämpliga. Vid 
lämplighetsbedömningen ska viljan och förmågan att fullgöra sina skyldigheter mot det 
allmänna, laglydnad i övrigt och andra omständigheter av betydelse beaktas.
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För att godkännande ska lämnas krävs enligt 5 § fjärde stycket därutöver att utbildningen inte 
innebär påtagliga negativa följder på lång sikt för eleverna eller för den del av skolväsendet som 
anordnas av det allmänna i den kommun där utbildningen ska bedrivas. Om godkännandet 
avser gymnasieskola eller gymnasiesärskola ska följderna i närliggande kommuner för den del 
av skolväsendet som anordnas av det allmänna också beaktas. Avser godkännandet 
förskoleklass och grundskola krävs därutöver att elevunderlaget är tillräckligt för att 
verksamheten ska kunna bedrivas långsiktigt.

I fråga om en juridisk person ska enligt 2 kap. 5 a § prövningen enligt 5 § andra stycket 1 och 
tredje stycket sammantaget avse

1. den verkställande direktören och andra som genom en ledande ställning eller på annat 
sätt har ett bestämmande inflytande över verksamheten,    

2. styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, 
3. bolagsmännen i kommanditbolag eller andra handelsbolag, och 
4. personer som genom ett direkt eller indirekt ägande har ett väsentligt inflytande över 

verksamheten.

Ägar- och ledningsprövning 
Skolinspektionen har mot bakgrund av utredningen i ärendet fastställt ägar- och 
ledningskretsen till att omfatta följande personer:

Raja Thorén, Ola Rönnqvist, Elin Maria Bjuhr, Troed Troedsson, Maria Bergstén, Kia Ronnhed, 
Charlotte Wiberg, Anders Marklund. 

Ovanstående personer har prövats i egenskap av styrelse- och ledningsperson och/eller ägare 
med väsentligt inflytande i Thorengruppen AB.

Det har av utredningen i ärendet inte framkommit annat än att personerna i ägar- och 
ledningskretsen genom erfarenhet eller på annat sätt förvärvat insikt i de föreskrifter som 
gäller för verksamheten samt att samtliga inom ägar- och ledningskretsen i övrigt bedöms som 
lämpliga.

Huvudmannens förutsättningar 
Mot bakgrund av de uppgifter som framgår av ansökan samt av utredningen i ärendet gör 
Skolinspektionen den sammantagna bedömningen att Thorengruppen AB inte har 
förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för den sökta utbildningen. Skolinspektionen 
kan därför inte godkänna ansökan som huvudman för gymnasieskola.

Följande omständigheter ligger till grund för denna bedömning.

Brister vid tillsyn av huvudmannen
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Ett villkor för godkännande enligt 2 kap. 5 § skollagen är att den enskilde har förutsättningar att 
följa de föreskrifter som gäller för utbildningen. Brister vid en huvudmans befintliga verksamhet 
kan påvisa att huvudmannen inte heller vid en utökning/nyetablering av skola har sådan 
förmåga att följa föreskrifterna.

Skolinspektionen har genomfört en huvudmannatillsyn av Thorengruppen AB under våren 
2019. Skolinspektionen har i beslut den 4 juli 2019 (dnr SI 2019:314), påtalat brister i 
huvudmannens befintliga verksamheter. Tillsynen visade brister i förutsättningar för 
utbildningen gällande rektors utbildning samt studie- och yrkesvägledning. Skolinspektionen 
förelade Thorengruppen AB, i beslut den 4 juli 2019, att senast den 31 oktober 2019 avhjälpa 
de påtalade bristerna genom att vidta åtgärder samt skriftligen redovisa dessa till 
Skolinspektionen. 

Skolinspektionen har även genomfört tillsyn av Thorengruppen AB:s skolenheter i Stockholm, 
Sollentuna, Huddinge, Malmö samt Västerås under våren 2019. Skolinspektionen har i beslut 
den 4 och 10 juli 2019 (dnr SI 2019:207 och dnr SI 2019:208), den 27 maj 2019 (dnr 44-
2018:10810) samt den 20 och 26 juni 2019 (dnr 44-2018:10811 och dnr SI 2019:206) påtalat 
brister i huvudmannens befintliga verksamhet. Tillsynerna visade brister avseende 
grundläggande förutsättningar för skolenheten, förutsättningar för utbildningarna, extra 
anpassningar och särskilt stöd, bedömning och betygssättning, trygghet- och studiero, åtgärder 
mot kränkande behandling samt undervisning och lärande. Skolinspektionen förelade 
Thorengruppen AB, i beslut den 4 och 10 juli 2019, att vid vite om 500 000 kronor för 
respektive beslut senast den 15 november 2019 avhjälpa de påtalade bristerna genom att vidta 
åtgärder samt skriftligen redovisa dessa till Skolinspektionen. Vidare förelade Skolinspektionen 
även Thorengruppen AB, i beslut den 27 maj 2019 samt den 20 och 26 juni 2019, att senast den 
25 oktober 2019 avhjälpa de påtalade bristerna genom att vidta åtgärder samt skriftligen 
redovisa dessa till Skolinspektionen.  

Skolinspektionen har den 14 september 2019 upplyst Thoregruppen AB om att 
Skolinspektionens beslut efter tillsyn av huvudmannens befintliga verksamhet kan komma att 
ligga till grund vid prövning av den aktuella ansökan. 

Skolinspektionen bedömer, med hänsyn till de allvarliga bristerna inom flera områden av 
central betydelse i skolans uppdrag som Skolinspektionen konstaterat vid tillsynerna, att 
Thorengruppen AB inte har förutsättningar att etablera den sökta verksamheten och följa de 
föreskrifter som gäller för den sökta utbildningen. 

Elevprognos/ekonomi
Enligt 2 kap. 5 § skollagen är ett villkor för godkännande att den enskilde har förutsättningar att 
följa de föreskrifter som gäller för utbildningen. Av samma paragraf framgår att ett villkor för 
godkännande är att sökanden ska visa att denne har ekonomiska förutsättningar att följa de 
föreskrifter som gäller för verksamheten. 
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Enligt 12 § Statens skolinspektions föreskrifter om ansökan om godkännande som huvudman 
för fristående skola (SKOLFS 2011:154) ska huvudmannen inkomma med en 
intresseundersökning eller därmed jämförbara uppgifter som visar ett riktat intresse från 
målgruppen till den planerade utbildningen och skolenheten. 

En förutsättning för godkännande är att sökanden kan uppvisa en realistisk budget. Uppgifterna 
i elevprognosen ligger till grund för sökandens budget och ska påvisa att sökanden kan få ett 
tillräckligt stort antal elever till de sökta utbildningarna.

Sökanden har uppgett att ekonomiprogrammet inriktningen ekonomi ska omfatta 15 
utbildningsplatser läsår 1 i årskurs 1, 30 utbildningsplatser läsår 2 i årskurserna 1-2 samt 45 
utbildningsplatser läsår 3 i årskurserna 1-3, inriktningen juridik ska omfatta 10 
utbildningsplatser läsår 1 i årskurs 1, 20 utbildningsplatser läsår 2 i årskurserna 1-2 samt 30 
utbildningsplatser läsår 3 i årskurserna 1-3, samhällsvetenskapsprogrammet med inriktningarna 
beteendevetenskap och samhällsvetenskap per inriktning ska omfatta 12 utbildningsplatser 
läsår 1 i årskurs 1, 24 utbildningsplatser läsår 2 i årskurserna 1-2 samt 36 utbildningsplatser 
läsår 3 i årskurserna 1-3, naturvetenskapsprogrammet med inriktningen naturvetenskap ska 
omfatta 20 utbildningsplatser läsår 1 i årskurs 1, 40 utbildningsplatser läsår 2 i årskurserna 1-2 
samt 60 utbildningsplatser läsår 3 i årskurserna 1-3 samt handels- och 
administrationsprogrammet med inriktningen handel och service ska omfatta 12 
utbildningsplatser läsår 1 i årskurs 1, 24 utbildningsplatser läsår 2 i årskurserna 1-2 samt 36 
utbildningsplatser läsår 3 i årskurserna 1-3 vid Thoren Business School Borås i Borås kommun. 

Sökandens elevprognos grundar sig på en intresseundersökning som genomförts av
företaget Origo Group under mars 2019. Intresset har undersökts genom
telefonintervjuer i Borås kommun. Urvalsundersökningen har genomförts med 244 potentiella 
elever födda 2003-2004 eller vårdnadshavare till dessa. I de fall vårdnadshavaren gett sitt 
tillstånd har intervjun genomförts med barnet. Respondenterna fick först uppge vilket 
gymnasieprogram och inriktning de/deras barn främst var intresserade av att välja. Endast ett 
gymnasieprogram och inriktning kunde väljas. De som uppgav att de/deras barn främst var 
intresserade av ett visst gymnasieprogram och inriktning fick därefter svara på frågan om 
de/deras barn skulle kunna tänka sig att välja det på Thoren Business School.

Sökanden har angett att de kontaktat färre än hälften av samtliga barns vårdnadshavare
och att sannolikheten därför är stor att antalet elever som kan tänka sig att söka till en
utbildning vid Thoren Business School är klart fler än vad som framgår i
undersökningen. Sökanden har vidare uppgett att, skulle utfallet appliceras på hela 
populationen, är sannolikheten därför stor att antalet sökande elever till inriktningarna är klart 
fler än vad som framgår i undersökningarna.

Skolinspektionen konstaterar att resultatet från intresseundersökningen visar att
endast 7 respondenter visat ett faktiskt intresse för det nationella ekonomiprogrammet med 
inriktningen ekonomi och 1 för inriktningen juridik, 4 för samhällsvetenskapsprogrammet med 
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inriktningen beteendevetenskap och 0 för inriktningen samhällsvetenskap, 4 för 
naturvetenskapsprogrammet med inriktningen naturvetenskap samt 3 för handels- och 
administrationsprogrammet med inriktningen handel och service vid Thoren Business School i 
Borås kommun. 

Vidare framgår det inte av sökandens underlag hur stor populationen i aktuell målgrupp är. Inte 
heller har sökanden redogjort för hur resultatet ska generaliseras i förhållande till populationen 
i aktuell kommun. Skolinspektionen bedömer därför att det inte går att dra generella slutsatser 
utifrån resultatet.  

Enligt Skolinspektionens bedömning visar inte heller det faktiska intresset ett riktat intresse till 
den sökta utbildningarna som är i nivå med planerat antal utbildningsplatser på de aktuella 
utbildningarna.

Det är enligt Skolinspektionens bedömning inte visat att sökanden kommer att få angivet antal 
elever till den sökta utbildningen. Sökanden har därmed inte redovisat att elevunderlaget är 
tillräckligt för att verksamheten ska kunna bedrivas stabilt och kontinuerligt.

Påtagliga negativa följder 
Med hänsyn till att Skolinspektionen har gjort bedömningen att sökanden inte har ekonomiska 
förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för verksamheten eller i övrigt har 
förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för den sökta utbildningen har 
Skolinspektionen inte prövat om utbildningen skulle innebära påtagliga negativa följder på lång 
sikt för eleverna eller för den del av skolväsendet som anordnas av Borås kommun och 
närliggande kommuner.

Hur man överklagar, se hänvisning.

På Skolinspektionens vägnar
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X Frida Hedberg

Beslutsfattare
Signerat av: Frida Hedberg

X Carin Clevesjö

Utredare/ föredragande
Signerat av: Carin Clevesjö

Kopia till
Borås Stad 
Bollebygds kommun
Herrljunga kommun
Marks kommun
Tranemo kommun
Svenljunga kommun
Ulricehamns kommun
Vårgårda kommun
SCB

Överklagande av beslutet
Skolinspektionens beslut får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Överklagandet ställs till 
Förvaltningsrätten i Stockholm, men ska skickas eller lämnas till Skolinspektionen, Box 23069, 
104 35 Stockholm.
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Överklagandet ska ha kommit in till Skolinspektionen inom tre veckor från den dag då 
klaganden fick del av beslutet. Om klaganden är en part som företräder det allmänna ska 
överklagandet dock ha kommit in inom tre veckor från den dag då beslutet meddelades.

I skrivelsen ska anges vilket beslut som överklagas och vilken ändring som önskas. De skäl som 
finns för ändring bör också anges. Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden eller dennes 
ombud.



















































































Nominering till årets kommun 2019. 

Formulär där Borås Stad nomineras är ifyllt direkt på hemsidan för Hela Sverige Ska Leva den 1 

oktober 2019. Nedanstående texter är argumenten som framfördes under respektive rubrik i 

formuläret (förutom kontaktuppgifter). 

Vår kommun söker utmärkelsen för följande verksamhet: 

Många framgångsrika aktiviteter har skett under 2019, tex bättre samarbete mellan aktörer på 

landsbygden och bättre samarbete mellan landsbygd och kommunorganisation och andra 

organisationer, aktivitet i hela kedjan från den enskilda människan som drivs av en idé, till 

internationella samarbeten inom turism. Och mer kommer det bli när den fulla effekten kommer 

av allt som startat.  

Stöd till ortsråd 

Lokala utvecklingsgrupper 

Landsbygdsutveckling Sjuhärad  

Utveckling av landsbygdsturism 

Näringslivsutveckling i landsbygd 

Översiktsplan Borås Stad 

Medel för lokal utveckling  

Leader Sjuhärad 

Överenskommelsen 

Aktiva politiker 

Verksamheten är Pågående 

Kort beskrivning av verksamheten 

Stöd till ortsråd (https://www.boras.se/ortsrad) / samrådsarenor tematiskt och geografiskt/avtal 

med intresseföreningar om att ha avlönad personal som kontakt med kommunen samt driva lokal 

utvecklingsplanering/upplåtande av kommunens hemsida för lokal information/möjligheter att 

använda ortsråd som remissinstans/hjälpt till att på kort varsel samordna möten med olika parter 

– drivs av Borås Stad med stöd av Leader Sjuhärad 

Lokala utvecklingsgrupper 

(https://www.boras.se/kommunochpolitik/samarbetenochnatverk/lokalsamverkannatverkochort

srad/lokalautvecklingsgrupper), underlättar för fler grupper och samordning mellan grupper 

Landsbygdsutveckling Sjuhärad 

(https://www.boras.se/kommunochpolitik/samarbetenochnatverk/hallbarlandsbygdsjuharad)/ut

värdering av REKO-ring Sjuhärad /Sjuhärads smarta karta (http://www.smartakartansjuharad.se) 

/turism hemester Mitt7H 

(https://www.boras.se/kommunochpolitik/samarbetenochnatverk/hallbarlandsbygdsjuharad/mit

t7hsjuharadshemesterfavoriter)  – drivs av Miljöförvaltningen med stöd av Boråsregionen 



Utveckling av landsbygdsturism– cykling och vandring på leder mm i samverkan med 

Boråsregionens kommuner 

(https://www.vastsverige.com/ulricehamn/produkter/sjuharadsrundan/) 

Näringslivsutveckling i landsbygd, arbete pågår med en strategi för organisation och aktiviteter där 

det ingår hur man kan stödja näringslivet i landsbygden. 

Översiktsplanen för Borås Stad 

(https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/oversiktspla

nering) med nytt fokus antogs 2018 som styr den fysiska utvecklingen till ett hållbart och 

resurseffektivt samhälle. Orterna med privat och offentlig service runtom staden ska stärkas med 

hjälp av mer boende, verksamheter och resmöjligheter. Under 2019 utvärderas arbetet. 

Medel för lokal utveckling 

(https://www.boras.se/upplevaochgora/foreningslivstodochbidrag/stodochbidrag/lokalutveckling

/ansokommedelforattutvecklaplatserinomborasstadkommunstyrelsen)/i genomsnitt ett hundratal 

projekt per år har lyft sina drömmar och ca hälften har fått bifall av de årliga totalt 2 miljoner 

kronor som ansats i budget (stora och små projekt, projekt som går i linjer med 

Miljömålen/Visionen Borås 2025 och andra strategidokument 

(https://www.boras.se/kommunochpolitik/styrandedokument/styrdokument/styrdokumentsoma

rkommunovergripande), bredbandsutbyggnad, föreningsaktivitet för främst barn/ungdomar, 

lokala mötesplatser mm – drivs av Stadsledningskansliet med stöd av Kommunstyrelsen 

Leader Sjuhärad (https://www.leader-sjuharad.se/projekt/pagaende/) bl a matprojekt, 

mötesplatser och turismutbyte med Finland – drivs av ideell förening med stöd av Borås Stad mfl 

kommuner och EU 

Överenskommelsen 

(https://www.boras.se/kommunochpolitik/samarbetenochnatverk/overenskommelsen), Civila 

avtal om samarbete med föreningar mfl 

Aktiva politiker. Politiken är aktiv från alla partier med motioner. 

Exempel på uppnådda eller förväntade resultat 

Skapat ökad förståelse för varandras roller och uppdrag, för att förbättra samarbetet. 

Utvecklat mötesformer och olika arenor att mötas på. 

Fått ökad aktivitet och fler aktörer som är aktiva. 

Utvecklat för ökad samverkan mellan landsbygdens aktörer och kommunens organisation. 

Samarbetet mellan byarörelsen och kommunen 

Samarbete (allt vi berättat om ovan) är nyckelbegreppet i det Borås driver i olika processer! 

Visionen Borås 2025 har sju målområden: Människor möts i Borås, Vi tar gemensamt ansvar för 

barn och unga, Företagandet växer genom samverkan, Livskraftig stadskärna, Medborgarnas 

initiativkraft gör landsbygden levande, Goda resvanor och attraktiva kommunikationer, Ekologisk 

hållbarhet lokalt och globalt. Inom varje mål finns också ett flertal strategier. 

Finns det kommunbygderåd i kommunen 

Det finns ett "länsbygderåd" Hela Sverige Ska Leva Sjuhärad, där representanter från byar/orter i 

Borås är aktiva i styrelsen. 



Hur tar kommunen tillvara på ungdomarna 

Det finns bl a lokala nätverksgrupper i hela kommunen där man utbyter erfarenheter kring 

ungdomars situation och behov samt utvecklar aktiviteter och möjligheter för barn och unga 

(https://www.boras.se/kommunochpolitik/samarbetenochnatverk/lokalsamverkannatverkochort

srad). Det är extra viktigt att se helheten i kommunen där både "stad och landsbygd" interagerar 

så att olika förutsättningar beaktas och tas tillvara. Skolor, föräldraföreningar, fritidsgårdar och 

andra föreningar med ungdomsverksamhet samarbetar kontinuerligt. Det finns ungdomsråd och 

både ungdomsstrateg och MR-strateg som tillvaratar ungdomars och barns intresse och 

rättigheter. 

Övriga upplysningar 

Just under år 2019 känner vi att många delar har utvecklats och därför vore det extra bra om vi fick 

utmärkelsen Årets Kommun 2019 för att få ökad kraft till att få processerna hållbara över tid! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

















Mötesanteckningar förda vid planerings- och uppföljningssamtal 
mellan Borås Stadshus AB och kommunens bolag 
 
Tid och plats: Onsdagen den 2 oktober 2019 08.00 – 09.00  
 
Bolag: Borås Energi och Miljö AB 
 
Närvarande bolaget: 
Kent Hedberg, (S) ordförande 
Ewa Bideberg, tf VD 
Fredrik Larsson, ekonomichef 
Göran Carlsson, projektchef 
 
Närvarande från ägarsidan: 
Ulf Olsson (S), ordf. Borås Stadshus AB 
Tom Andersson (MP), kommunalråd 
Stadsledningskansliets bolagsgrupp (del av): Magnus Widén, Louise Mattus Streiby, Evelina Pirs 
 
   

1. INLEDNING 
 

Ulf Olsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.  
 
 

2. INFORMATION FRÅN ÄGAREN 
 
Dagordningen kommenterades. Inga övriga frågor anmäldes. 
 
 

3. REKRYTERINGSPROCESSEN NY VD 
 
Bolaget tillsatte en rekryteringsgrupp i våras som tog fram en kravprofil. Tjänsten var 
utannonserad under juni-augusti. Just nu pågår intervjuer med flera kandidater och en 
slutkandidat ska vara framtagen för att kunna presenteras för förhandlingsdelegationen i slutet på 
november.        
 
 

4. BOLAGETS AKTUELLA FRÅGOR 
 

VD föredrog de aktuella frågor som bolaget arbetar med och som var uppe på styrelsens 
strategidagar i september. 
 
Det tillfälliga bygglovet för Lusharpan ÅVC går ut 2021. Bolaget letar mark för en 
ersättningscentral och tänker sig en plats i anslutning till nya 27:an. Undersöker även möjligheten 
att förlänga bygglovet för Lusharpan för att skapa sig lite mer tid. 
 
Pilotprojektet Sortera mera hemma utvärderas. Beslutsunderlag ska tas fram till styrelsemötet i 
oktober för att sedan skickas upp till Kommunfullmäktige. Systemet är huvudsakligen anpassat 
för villor och mindre hyreshus, bolaget har därför även infört testområden för lösningar för 
större hyreshusbestånd. 
 



Biogasen – har gått ut med en förfrågan till externa intressenter för att inleda ett samarbete 
gällande köp av rågas. Har fem intressenter att jobba vidare med. Önskar få klart ett avtal med 
start under 2020.  
 
Framtida dricksvattenförsörjning. Vattenverket på Sjöbo är gammalt och behöver ses över. 
Arbetar med frågan utifrån perspektiven kvantitet, kvalitet och redundans. Bolaget behöver ha 
framme planer för ett nytt vattenverk inom en femårsperiod.  
 
Ryaverket – konvertering från gasol till bioolja på en hetvattenpanna pågår, kommer vara klart 
2020. Därefter minskar riskavståndet till Ryaverket betydligt.  
 
Ekonomichefen visade årets resultatutveckling. Resultatet ligger över budget, framförallt för att 
aktivering av kraftvärmeverket inte är gjord än och därför inte genererar några avskrivningar och 
räntekostnader. Bolaget har även jobbat med kostnadssidan vilket medfört lägre kostnader än 
budgeterat. Inlämnad prognos för helåret visar ett resultat på 45 mnkr jämfört med 100 tkr i 
budget.   
 
Utarbetad affärsplan för de kommande åren visar på betydliga resultatökningar, framförallt för att 
bolaget har sett över kostnadssidan. Ledningsgruppen har studerat alla kostnader ner på 
detaljnivå och har satt kostnadstak. Bolaget har även arbetet med kassaflödet som kommer att 
öka framöver. Skulderna börjar minska till följd av amorteringar from 2022.  
 
Bolaget vill informera om att de nyligen fått ett beslut om införande av en skatt på avfall till 
förbränning. Kostnaden är inte medräknad i avfallstaxans höjning 2020 och kommer att tas inom 
bolaget eftersom man inte vill att kostnaden drabbar kunderna. 
 
Till sist lyfts att arrendet för Sobacken behöver ses över. Bolaget har ett möte inbokat med 
markavdelningen för att diskutera detta. 
 
 

5. EMC 
 
EMC är nu inne i fas tre där projektet ska fasas in i organisationen. Problemet med turbinen är 
löst, har varit i drift i en vecka och det har inte uppstått några vibrationer. Det betyder att bolaget 
kan fördubbla sin elproduktion jämfört med de gamla biopannorna och ha 25 % mer 
värmeproduktion med samma mängd bränsle. Provdrift av turbin samt prestandaprov av panna 
och turbin sker under hösten. 
 
Avloppsreningsverket togs i drift förra året och ansvaret (övertagande) för anläggningen togs 
över av bolaget för tre veckor sedan. 
 
Provdrift av rötningsanläggningen kommer att påbörjas under hösten. 
 
En del förhandlingar med avtalsparterna återstår. Finns några poster oförutsett kvar som kan 
komma att öka utifrån utfallet av förhandlingarna. Budgeten ser ut att hålla och böckerna 
planeras att stängas i maj 2020.  
 
 
 
 
 
 



6. FRÅGOR AV STÖRRE VIKT  
 

Finns någon fråga i ”pipeline” som kan tänkas vara av principiell beskaffenhet eller annars av större 
vikt? Större investeringar? Andra strategiska ärenden? 
 
Se ovan. 
 
 

7. ÖVRIGA FRÅGOR 
 
Ulf Olsson tackade de närvarande och avslutade mötet. 
 
 
/Anteckningarna förda av Bolagsgruppen   




