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ALTERNATIVT FÖRSLAG  

Borås Stads remissyttrande över Ansökan från 

Thorengruppen AB om godkännande som huvudman 

för en utökning av en befintlig fristående gymnasie-

skola vid Yrkesgymnasiet Borås i Borås kommun.  

Dnr 5.1-SI 2019:964 

Beslut 

Borås Stad godkänner yttrande om, och ställer sig positiva till, ansökan från 

Thorengruppen AB om godkännande som huvudman för nyetablering av den 

fristående gymnasieskolan Yrkesgymnasiet Borås i Borås kommun från och 

med läsåret 2020/21. 

Sammanfattning 

Skolinspektionens remiss har lämnats till Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden. Kommunstyrelsen antar nämndens remissvar som 

sitt eget. 

Thorengruppen AB:s ansökan avser nyetablering i Borås med fristående 

gymnasieskolan Yrkesgymnasiet Borås med följande utbildningar:  

 Handel- och administrationsprogrammet med inriktningen Handel och 

service 

 Hantverksprogrammet med inriktningen Frisör  

 Vård- och omsorgsprogrammet.  

Antal sökta platser totalt till åk 1 är 18. Planerad start för utbildningarna är 

läsåret 2020/21. Totalt antal platser fullt utbyggt år 2022 är 54.  

Thorengruppen AB har i sin andra ansökan om etablering i Borås ansökt om att 

få starta Handel- och administrationsprogrammet med inriktning Handel och 

service på Thoren Business School med 12 platser årligen från och med 

2020/21.  
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Samtliga sökta utbildningar bedrivs redan i Borås i kommunal regi och delvis 

även i fristående regi. Sammantaget kan detta innebära att det läsåret 2020/21 

och framåt kommer att finnas ett stort antal antagningsplatser på de aktuella 

programmen. Söktrycket på Hantverksprogrammet med inriktning frisör och på 

Vårdprogrammet är relativt lågt medan Handel- och 

administrationsprogrammet med inriktning Handel och service är mer populärt 

bland eleverna.  

Enligt befolkningsprognosen ökar antalet 16-åringar inom de kommande fem 

åren. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har för avsikt att möta ökat 

elevantal och tillgodose elevernas förstahandsval i högre utsträckning genom en 

större och mer flexibel organisation inom befintliga gymnasieskolor samt 

genom att planera för en ny gymnasieskola. Nyetablering av fler fristående 

gymnasieskolor skulle vara ett komplement till dessa åtgärder för att kunna 

erbjuda ytterligare elever deras förstahandsval.  

Nya fristående aktörer kan förändra förutsättningarna för genomförandet av 

redovisade organisatoriska förändringar och leda till ekonomiska och 

organisatoriska konsekvenser för Borås Stad. 

 

Ärendet i sin helhet 

I den kommunala gymnasieskolans samtliga årskurser (inklusive 

Introduktionsprogrammen) går totalt 4 429 elever innevarande läsår 2019/20. 

(Skolverket SIRIS). Av dessa är 3 351 boråsare. I de fristående 

gymnasieskolorna är antalet boråselever 405. (Lokal statistik per 15 oktober 

2018). 

 Enligt befolkningsprognos finns det 1 316 boråsare i årskullen sextonåringar år 

2019. Därefter beräknas elevantalet att årligen öka fram till 2024. (Bilaga 1.) 

Motsvarande utveckling förväntas i övriga kommuner i Sjuhärads 

samverkansområde och kan komma att påverka elevantalet i Borås Stads 

gymnasieskolor. Från och med 2011 har eleverna rätt att bli 

förstahandsmottagna på utbildning i annan samverkanskommun även om 

samma utbildning erbjuds av hemkommunen. Samverkanskommunerna är 

Bollebygd, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda.  

Thorengruppen AB ansöker om godkännande för nyetablering i Borås med 

fristående gymnasieskolan Yrkesgymnasiet Borås och följande utbildningar:  

Program Inriktning Antal 

platser 

åk 1 

Antal 

platser 

åk 2 

Antal 

platser 

åk 3 

Antal platser 

Fullt utbyggt 

Handel- och 

administrationsprogrammet 

Handel 

och service 

6 6 6 18 

Hantverksprogrammet Frisör 6 6 6 18 
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Vård- och 

omsorgsprogrammet 

 6 6 6 18 

Totalt  18 18 18 54 

 

Planerad start för utbildningarna är läsåret 2020/21.  

Samtliga program och inriktningar finns på de kommunala gymnasieskolorna i 

Borås och till vissa delar även på en av de redan etablerade fristående 

gymnasieskolorna. (Bilaga 2.)  

Antal befintliga utbildningsplatser läsåret 2018/19 i form av elevantal på 

skolorna redovisas i bilaga 3.  

För läsåret 2019/20 erbjuder Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 40 

platser på Handel- och administrationsprogrammet med inriktning Handel och 

service, 30 platser på Hantverksprogrammet med inriktning Frisör och 60 

platser på Vård- och omsorgsprogrammet. De tre programmen bedrivs på 

Almåsgymnasiet. Den fristående gymnasieskolan Drottning Blanka planerar för 

10 platser på Hantverksprogrammet med inriktning Frisör (Bilaga 4.)  

Thorengruppen AB har också ansökt om att få starta Handel- och 

administrationsprogrammet med inriktning Handel och service på Thoren 

Business school med start i Borås läsåret 2020/21, med 12 platser årligen. 

Antalet 16-åringar prognostiseras att öka de kommande fem åren. Söktrycket på 

Handel- och administrationsprogrammet är relativt högt, medan 

Hantverk/Frisör och Vård och omsorgsprogrammet inte attraherar eleverna i 

samma omfattning. Borås stads ambition är att uppfylla skollagens intentioner 

om att utbildningsutbudet och antalet utbildningsplatser ska så långt det är 

möjligt anpassas med hänsyn till elevernas önskemål. Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden har för avsikt att möta ökat elevantal och tillgodose 

elevernas förstahandsval i högre utsträckning genom en större och mer flexibel 

organisation inom befintliga gymnasieskolor samt genom att planera för en ny 

gymnasieskola. Nyetablering av fler fristående gymnasieskolor skulle vara ett 

komplement till dessa åtgärder för att kunna erbjuda ytterligare elever deras 

förstahandsval.  

Nya fristående aktörer kan förändra förutsättningarna för genomförandet av 

redovisade organisatoriska förändringar och leda till ekonomiska och 

organisatoriska konsekvenser för Borås Stad. 

 

Allianspartierna i Borås  

Moderaterna  Kristdemokraterna  

 

Annette Carlson  Niklas Arvidsson 
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Bilagor 

1. Befolkningsprognos  

2. Sammanställning över kommunala och fristående gymnasieskolor med sökta 

program och inriktningar.  

3. Antal befintliga utbildningsplatser på respektive sökt program och inriktning 

på kommunala och fristående gymnasieskolor.  

4. Sammanställning över planerat programutbud läsåret 2019/20. 


