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ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Ansökan från British Academy Schools of Sweden AB 

om godkännande som huvudman för internationell 

skola för förskoleklass, grundskolenivå och rätt till 

bidrag för internationell skola på gymnasienivå i Borås 

kommun fr.o.m. läsåret 2022/23. Dnr 2020:8979 

Kommunstyrelsen Dnr 2021-00156 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner yttrandet om ansökan 

från British Academy Schools of Sweden AB som huvudman för internationell 

skola för förskoleklass, grundskolenivå och rätt till bidrag för internationell 

skola på gymnasienivå i Borås kommun från och med läsåret 2022/23, samt 

översänder detsamma till Kommunstyrelsen.  

        

Ärendet i sin helhet 

British Academy Schools of Sweden AB:s ansökan avser nyetablering i Borås 

med på gymnasienivå enligt internationell kursplan för International 

Baccalaureate (IB) 

Antal sökta platser totalt till åk 1 är 20. Planerad start för utbildningarna är 

läsåret 2022/2023 - Totalt antal platser fullt utbyggt 2030 är 200. 

Den sökta utbildningen bedrivs redan i kommunal regi där kommunen idag och 

har för läsåret 21/22 utökat antalet platser från 30 till 40. (Bilaga 1, Bilaga 2) 

Ingen fristående skola i kommunen erbjuder IB idag.  

Enligt befolkningsprognos finns det 1 278 boråsare i årskullen sextonåringar år 

2019. Därefter beräknas elevantalet att årligen öka fram till 2024. (Bilaga 3) 

Motsvarande utveckling förväntas i övriga kommuner i Sjuhärads 

samverkansområde och kan komma att påverka elevantalet i Borås Stads 

gymnasieskolor. Ansökningar till programmet har de senaste åren varit lägre än 

antalet platser. 
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Samverkanskommunerna är Bollebygd, Herrljunga, Mark, Svenljunga, 

Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. 

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 genom att planera 

för lokalmässig utbyggnad och en flexiblare antagningsorganisation. Nämndens 

bedömning är att det inte finns elevunderlag för ytterligare en IB-utbildning i 

Borås. 

En ny fristående aktör inom IB-utbildningen skulle göra det svårare att planera 

och dimensionera kommunens IB-utbildning. En eventuell etablering skulle 

kunna leda till ekonomiska och organisatoriska konsekvenser. Samtidigt är IB 

ett program med gott renomné och som världen över generellt håller hög 

kvalitet. Bedömer en fristående aktör, utifrån sin erfarenhet, att de har 

förutsättningar att långsiktigt bedriva en IB-utbildning i Borås, finns det goda 

skäl att också ta deras bedömning i beaktande, när beslut slutligen fattas.           

Beslutsunderlag 

1. Antal utbildningsplatser i kommunal skola 

2. Planerat programutbud läsåret 21/22 

3. Befolkningsprognos                             

 

Samverkan 

FSG 210217 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsens diarium 
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Bjud in polisen till nämnden 
 

Under en längre tid har ett antal grova vålds- och tillgreppsbrott/rån inträffat i Borås 

stadsdelar och i centrumkärnan. Med anledning av detta har Borås stad under hösten bildat 

en styrgrupp mot organiserad brottslighet bestående av samtliga kommunalråd samt 

gruppledare från Vänsterpartiet. Styrgruppen ska vara uppdaterad om den organiserade 

brottsligheten och dess effekter genom kontinuerliga möten med polis, CKS och relevanta 

aktörer. 

Syftet med styrgruppen är att verka och ge uttryck för en gemensam viljeinriktning mot den 

organiserade brottsligheten och tillsammans med Borås Stads nämnder, förvaltningar och 

bolag skapa förutsättningar för det förebyggande arbetet mot alla former av organiserad 

brottslighet i Borås. 

Styrgruppen har identifierat fyra områden i det förebyggande arbetet mot organiserad 

brottslighet i Borås stad: 

1. Trygghetsskapande arbete 

2. Förebygga och förhindra finansiering 

3. Förebygga och förhindra Borås stad som möjliggörare 

4. Förebyggande arbete mot barn och unga, särskilt fokus på mest utsatta. 

Med utgångspunkt i det fjärde arbetsområdet, så kan vi notera att gymnasieskolan är en 

viktig aktör i det förebyggande arbetet mot organiserad brottslighet. Gymnasier får aldrig bli 

en arena och möjliggörare för kriminell verksamhet och rekrytering. 

Vuxen- och Gymnasieutbildningsnämnden behöver, i denna kommunövergripande 

kraftsamling mot den organiserade brottsligheten, ta initiativet och bli en mer aktiv drivande 

part i detta viktiga arbete som ligger framför oss.  

Den samverkan som idag finns mellan nämndens verksamheter och polisen är ett oerhört 

viktigt arbete och behöver ständigt utvecklas och förbättras. Det är angeläget att hela 

nämnden har en god kunskap om hur detta arbete går och framledes kommer att behöva 

utvecklas. Goda kunskaper borgar för framtida goda beslut. 
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Sverigedemokraterna föreslår med anledning av ovan, 

 

Att Representant(er) från polisen bjuds in till ett nämndmöte, där hela nämnden 

blir informerad om det arbete som just nu pågår gällande samverkan mellan 

polis och skola, samt hur detta arbete kan förbättras. 

Att Förvaltningen redogör för vilka insatser som finns idag, riktat mot barn och 

unga i riskzon, inom nämndens verksamhet, samt även vilka 

förvaltningsövergripande insatser som genomförs. I samband med detta bör 

representant från Individ- och familjeomsorgsförvaltningens 

verksamhetsområde Barn och unga inbjudas. 

 

 

 

 

För Sverigedemokraterna, 

 

Niklas Hallberg (SD)    Anders Alftberg (SD) 

Ledamot     Ersättare 
  



INITIATIVÄRENDE    2021-02-23 
GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN 

     

Initiativärende Minskad psykisk ohälsa för elever 
 
 
En hel del ungdomar kände sig redan innan covid-19 pandemin stressade i skolan, oroliga inför 
framtiden och mådde psykiskt dåligt. En del av dessa ungdomar hade redan innan pandemin 
kontinuerlig kontakt med elevhälsan. För många ungdomar kan det dock vara svårt att ta ett 
första steg och prata med någon i elevhälsoteamet. Har detta blivit svårare eller enklare i och med 
fjärr- och distansundervisningen eller finns det ett större mörkertal om hur ungdomarna i Borås 
nu mår? Hur den psykiska ohälsan bland ungdomar utvecklats under det senaste året med fjärr- 
och distansundervisning och osäkerheten i samhällsutvecklingen är kanske för tidigt att säga då vi 
fortfarande befinner oss mitt i pandemin. Det många gymnasieelever ändå upplever är att de 
blivit hårt drabbade både vad gäller möjligheter till stöd och hjälp och socialt umgänge. Att den 
psykiska ohälsan ökat bland ungdomar var ett faktum redan innan pandemin.  
 
 
Baserat på ovanstående föreslår Moderaterna och Kristdemokraterna att Gymnasie-och 
vuxenutbildningsnämnden beslutar: 
 
− att uppdra åt förvaltningen att redogöra hur man kan arbeta mer målinriktat för att bidra till 
minskad psykisk ohälsa hos eleverna 
  
− att uppdra åt förvaltningen att redogöra hur lärare och elevhälsoteamet arbetar under fjärr- och 
distansundervisningen i skolorna när det gäller att upptäcka och omhänderta elever som mår 
psykiskt dåligt eller behöver stödresurser 
 
 
 
För Allianspartierna i Borås – Moderaterna och Kristdemokraterna 
 
Oliver Öberg Björn-Ola Kronander Lisa Berglund  
Moderaterna Moderaterna Kristdemokraterna  
    
Daniel Nikolov Rasmus Kivinen Alexandra Florén  
Moderaterna Moderaterna Kristdemokraterna  
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