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Datum 

2021-02-22 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2021-00120 3.1.2.7 

Exploateringsavtal Hestra Parkstad, Torpa-Hestra 4:4 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunen avstår ifrån att teckna exploateringsavtal med CBME Torpa AB 

och Magnar Skjelseth och Britt-Marie Lindvert enligt upprättat förslag. Avtalet 

syftar till ett  ändamålsenligt genomförande av detaljplanen för del av Hestra 

Parkstad, Torpa-Hestra 4:4. Avtalet reglerar bl.a. utförande av anläggningar på 

allmän platsmark.    

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

Detaljplan för del Hestra Parkstad, Torpa-Hestra 4:4 mfl beräknas kunna antas 

av Samhällsbyggnadsnämnden i q1 2021. Ett exploateringsavtal har upprättats 

för att reglera detaljplanens genomförande. Avtalet ingås med CBME Torpa 

AB (exploatören) som kommer förvärva del av fastigheten Torpa-Hestra 4:4 

samt Magnar Skjelseth och Britt-Marie Lindvert (fastighetsägarna) som för 

närvarande är ägare av fastigheten Torpa-Hestra 4:4. Exploatören avser att 

uppföra 2 stycken flerbostadshus med totalt 14-16 lägenheter. 

Avtalet syftar till att reglera utbyggnad av en vändplan vid Sonatgatans södra 

ände samt kompensationsåtgärder i form av värdehöjande åtgärder som 

framtagande av stenmurar och att äng vid Kolbränningen öppnas upp i 

förhoppning att bestånd av grönvit nattviol åter växer sig starka. 

Vändplanen projekteras, upphandlas och anläggs av kommunen. Exploatören 

erlägger därefter de faktiska kostnaderna.  

Kompensationsåtgärderna projekteras, upphandlas och anläggs av kommunen. 

Fastighetsägaren erlägger därefter de faktiska kostnaderna. 

Allmän platsmark överlåts från fastighetsägarna till kommunen i separat 

överenskommelse.  

Både exploatören och fastighetsägarna ska, innan detaljplanen antas, ställa ut en 

bankgaranti till kommunen som säkerhet för sina åtaganden enligt avtalet. 

Kommunstyrelsen anser dock att befintlig bebyggelse utgör en viktig del i den 

kulturmiljö som finns på platsen. Vidare bedömer Kommunstyrelsen att 

förslaget rubbar områdets karaktär i en orimlig omfattning, vilket skulle 

medföra att stora och karaktärsbärande förändringar.  

Kommunstyrelsen anser även att formuleringen ”En helt ny bostadsbyggnad med en 

liknande volym och karaktär, placerad på samma plats, skulle enligt Borås Stad vara ett 
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ärligare sätt att berätta områdets utveckling och historia”, inte återspeglar stadens 

hållning till kulturhistoriska fastigheter, utan snarare förringar stadens 

områdeshistoria. 

Kommunen avstår därmed ifrån att teckna exploateringsavtal med CBME 

Torpa AB och Magnar Skjelseth och Britt-Marie Lindvert enligt upprättat 

förslag.    

Ärendet i sin helhet 

"[Klicka och skriv här]"  

Beslutsunderlag 

1. Exploateringsavtal Hestra Parkstad, Torpa-Hestra 4:4 m.fl.  

2. Bilagor 1-8 

3. Översiktskarta Hestra Parkstad 

4. Plankarta    

Beslutet expedieras till 

1. CBME Torpa AB, Stora Torget 1, 503 30 Borås  

2. Tekniska förvaltningen 

3. Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 

 

För Sverigedemokraterna 

 

Andreas Exner  Kristian Silbvers 

Kommunalråd  ledamot, kommunstyrelsen 
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Datum 

2021-02-22 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00458 2.6.1.1 

Kommunfullmäktige 

Kronängsparkens förskola, inhyrning 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Avslå ärendet om inhyrning av förskolelokal Kronängsparken, Garvaregatan 15 

m.fl. för Förskolenämnden från den 1 januari 2022 med en avtalstid på 30 år

och en årlig hyresnivå på 2 657 779 kronor.

Förskolenämnden uppmanas att, tillsammans med Lokalförsörjningsnämnden, 

inkomma med underlag som styrker behovet av en nyetablering av förskola i 

området. Senast reviderad befolkningsprognos ska särskilt beaktas.    

Ärendet i sin helhet 

AB Bostäder har fått en markanvisning att bygga studentbostäder och förskola i 

Kronängsparken. Den planerade förskolan är planerad i plan ett och två i 

byggnaden och våningarna ovanför förskolan planeras innehålla ca 54 

studentlägenheter. Förskolan beräknas ha plats för 120 barn. I direkt anslutning 

till förskolan kommer det att finnas en inhägnad förskolegård som är avsedd 

endast för förskolan.  

Hyresvärd är AB Bostäder i Borås. Den totala kostnaden för inhyrningen enligt 

avtalsförslaget uppgår till 2 657 779 kr/år plus index. Den föreslagna avtalstiden 

är 30 år från och med 1 januari 2022. Hyran kommer att justeras ytterligare 

beroende på fastighetsägarens slutliga investering.  

Förskolenämnden kommer att debiteras en årlig schablonkostnad som uppgår 

till 2 465 420 kr/år plus index enligt Borås stads internhyressystem. 

Kommunstyrelsen noterar att underlag saknas som styrker behovet av en 

nyetablering av förskola i området, och uppmanar därmed berörda nämnder att 

inkomma med relevanta underlag där senast reviderat befolkningsprognos 

särskilt beaktas. 

Kommunstyrelsen har tidigare signalerat behovet av att se över tidsperioden 

som inhyrningsavtalen ingås mellan kommunal verksamhet och kommunalt 

bolag. Kommunstyrelsen ser inte att 30 åriga avtal är att föredra och uppmanar 

därmed berörda parter att arbeta med kortare tidsperioder. Optioner kan med 

fördel inkluderas. 

Bilaga till § 81 Kronängsparkens förskola, inhyrning
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 Beslutsunderlag 

1. Korrigerad handling avseende Kronängsparkens förskola från 

Lokalförsörjningsnämnden. 

2. Förskolenämndens beslut avtalsförslag Kronängsparkens förskola. 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 

1. Lokalförsörjningsnämnden 

2. Förskolenämnden 

 

 

För Sverigedemokraterna, 

 

 

Andreas Exner (SD)  Kristian Silbvers (SD) 

Kommunalråd  Ledamot, kommunstyrelsen 



Kommunstyrelsen 
2021-02-22 

Protokollsanteckning: Kronängsparkens förskola, inhyrning (E3) 

Moderaterna och Kristdemokraterna röstar bifall till förslaget om förhyrning av lokaler till 
Kronängsparkens förskola. Vi vill dock poängtera vikten av att det vid framtida byggnation: 

1. Förs mer djupgående resonemang kring hyresavtalets löptid. Att från ett kommunalt
bolag genomgående ställa krav på hyresavtal som löper på så lång tid som 30 år ser
vi inte som rimligt. Under 30 år hinner mycket förändras och det är inte alltid en rimlig
planeringshorisont för den verksamhet som hyresgästen i fråga bedriver.

2. Läggs större vikt vid att barnen har en utomhusmiljö vars omfång ligger i linje med
Boverkets riktmärke.

Allianspartierna i Borås 

Moderaterna        Kristdemokraterna 

Annette Carlson  Niklas Arvidsson 

Bilaga till § 81 Kronängsparkens förskola, inhyrning
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2021-02-22 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2021-00208 1.2.4.1 

Kommunfullmäktige 

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Tilläggsbudget 2021 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Följande nämnder erhåller utökade Kommunbidrag för 2021. 

Nämnd Ökat K-bidrag 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 7,0 mnkr 

Individ- och familjeomsorgsnämnden  12,0 mnkr 

Sociala omsorgsnämnden 3,0 mnkr 

Kommunstyrelsen 5,0 mnkr 

Arbetslivsnämnden  3,0 mnkr 

Vård- och äldrenämnden 2,0 mnkr 

Följande nämnder får del av Borås stads tilldelning av medel inom den s.k. 
skolmiljarden under 2021 

Nämnd Ökad intäkt 

Grundskolenämnden 6,8 mnkr 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 4,5 mnkr 

Nedanstående ärenden behandlas i detta huvudärende och föreslås därefter att 
avslutas efter Kommunfullmäktiges beslut. 

2020-00973 Framställan om tilläggsanslag för utökade behov vid 
vuxenutbildningen 

2021-00132 Tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021 
”skolmiljarden” 

Bilaga till § 85 Tilläggsbudget 2021
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Ärendet i sin helhet 
Kommunstyrelsen föreslår att några nämnder under 2021 får utökade 
kommunbidrag som är att betrakta som en generell nivåhöjning. Skälet till 
tillskotten är att dessa nämnder haft ett ansträngt budgetläge redan innan 
coronapandemin och möjlighet ges nu att arbeta mot budgetbalans. För 
Kommunstyrelsens del är tillskottet primärt riktat för åtgärder mot organiserad 
brottslighet, brottsförebyggande åtgärder och förbättrad myndighetssamverkan. 
Inom ramen för Kommunstyrelsens tillskott ska medel avsättas för vakter att 
använda inom ett Paragraf-3-område i del av centrala Borås, i det fall 
kommunens ansökan om ett sådant beviljas. Ansökan om Paragraf-3-område 
ska skyndsamt beredas och skickas till Polismyndigheten.  

Individ- och familjeomsorgsnämnden skall inom sitt kommunbidrag planera för 
en kommunal avhopparverksamhet med syfte att underlätta för personer att 
lämna kriminella miljöer. Det ytterligare tillskottet ska ses som ett sätt att 
kvalitetssäkra de insatser som görs inom ramen för socialtjänstens arbete 
genom fler socialsekreterare, mobila team, samt ytterligare externa insatser. 

För att ytterligare stärka arbetet mot mäns våld mot kvinnor, våld i nära 
relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck, har ett samarbete med 
Kvinnojouren inletts av Arbetslivsnämnden genom en IOP. Med ett 
nivåhöjande budgettillskott om 1 mnkr kan ett långsiktigt samarbetsavtal säkras. 
2 mnkr tillförs nämnden för att finansiera de trygghetsvärdar som kommer 
arbeta i centrala Borås.  
 
Vård- och äldrenämndens tillskott om 2 mnkr finansierar det intäktsbortfall 
som skulle följa av att ta bort avgiften för trygghetslarm och ersätta densamma 
med en depositionsavgift.  

I budgetpropositionen för 2021 aviserades det om ytterligare medel för att möta 
den tuffa utmaning som covid-19-pandemin medfört. Med anledning av det 
förstärks det statliga stödet till skolväsendet med 1 miljard kronor under 2021. 
Syftet är att bidra till goda förutsättningar för kommunerna att kunna säkerställa 
att alla barn och elever får den utbildning de har rätt till, trots pandemin  

Det nya riktade statsbidraget den s.k. ”Skolmiljarden” innebär för Borås del 
11,3 mnkr och kommer att utbetalas under två tillfällen under 2021. Den 
information som är tillgänglig är att detta är ett tillfälligt statsbidrag och inte 
någon nivåhöjd finansiering i form av ett generellt statsbidrag. De nämnder 
som nu förslås att få dela på ”skolmiljarden” måste därför planera för att 
medlen är en engångsutbetalning i detta läge. Användandet av dessa medel skall 
huvudsakligen fokusera på att arbeta i kapp den ”utbildningsskuld” som 
uppstått när undervisningen inte kunnat bedrivas i normal form. 

Kommunstyrelsen konstaterar att båda tillskotten är välbehövliga för Borås 
Stad som hjälp för att kunna finansiera de åtaganden inom välfärden som vi står 
inför. Planerade effektiviseringar som pågår ute på nämnderna förutsätts att 
fortgå för att skapa ytterligare ekonomiskt utrymme framåt. Kommunstyrelsen 
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bedömer nu och förväntar sig att nämnderna i och med dessa tillskott har goda 
möjligheter att uppnå budgetbalans, förhoppningsvis redan under 2021. 

Följande nämnder föreslås få utökade Kommunbidrag för 2021 och del av den 
s.k. skolmiljarden. 

Nämnd Ökat K-bidrag Intäkt ”Skolmiljarden” 

Grundskolenämnden - 6,8 mnkr 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 

7,0 mnkr 4,5 mnkr 

Individ- och 
familjeomsorgsnämnden 

12,0 mnkr - 

Sociala omsorgsnämnden 3,0 mnkr - 

Kommunstyrelsen 5,0 mnkr - 

Arbetslivsnämnden 3,0 mnkr  

Vård- och äldrenämnden 2,0 mnkr  

SUMMA 32,0 mnkr 11,3 mnkr 

   

Beslutsunderlag 
1. KF-skrivelse 

 
2. 2020-00973 Framställan om tilläggsanslag för utökade behov vid 

vuxenutbildningen 

3. 2021-00132 Tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021 
”skolmiljarden”   

 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Borås Stads nämnder 
 

Allianspartierna i Borås  

Moderaterna    Kristdemokraterna 

 

Annette Carlson   Niklas Arvidsson  
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Datum 

2021-02-22 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2021-00208 1.2.4.1 

Kommunfullmäktige 

Tilläggsbudget 2021 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Följande nämnder erhåller utökade Kommunbidrag för 2021. 

Nämnd Ökat K-bidrag 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 7,0 mnkr 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 9,0 mnkr 

Sociala omsorgsnämnden  10,0 mnkr 

Kommunstyrelsen 8,0 mnkr 

Miljö- och konsumentnämnden 2,0 mnkr 

Tekniska nämnden 1,0 mnkr 

Förskolenämnden 3,0 mnkr 

Följande nämnder får del av Borås stads tilldelning av medel inom den s.k. 

skolmiljarden under 2021 

Nämnd Ökad intäkt 

Grundskolenämnden 6,8 mnkr 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 4,5 mnkr 

Nedanstående ärenden behandlas i detta huvudärende och föreslås därefter att 

avslutas efter Kommunfullmäktiges beslut. 

2020-00973 Framställan om tilläggsanslag för utökade behov vid 

vuxenutbildningen 

2021-00132 Tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021 

”skolmiljarden” 

Ärendet i sin helhet 

Kommunstyrelsen föreslår att några nämnder under 2021 får utökade 

kommunbidrag som är att betrakta som en generell nivåhöjning. Skälet till 

tillskotten är att dessa nämnder haft ett ansträngt budgetläge redan innan 

coronapandemin och möjlighet ges nu att arbeta mot budgetbalans och 

Bilaga till § 85 Tilläggsbudget 2021
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verksamhetsutveckling. För Kommunstyrelsens del är tillskottet primärt riktat 

för åtgärder mot organiserad brottslighet, brottsförebyggande åtgärder och 

förbättrad myndighetssamverkan. Individ- och familjeomsorgsnämnden skall 

inom sitt kommunbidrag planera för en kommunal avhopparverksamhet med 

syfte att underlätta för personer att lämna kriminella miljöer, samt stärka 

verksamheten som omfattar unga i missbruk. 

Miljö- och konsumentnämnden föreslås få en stärkt budgetram för att 

intensifiera arbetet med tillsyn, dels inom ramen för arbetet med rådande 

pandemi, dels gällande kontroller kring tobaksförsäljning och krogmiljöer. 

Tillskottet till Tekniska nämnden avser stärka arbetet mot otrygga miljöer. 

Förskolenämndens tillskott avser kvalitetsstärkning och minskade barngrupper. 

I budgetpropositionen för 2021 aviserades det om ytterligare medel för att möta 

den tuffa utmaning som covid-19-pandemin medfört. Med anledning av det 

förstärks det statliga stödet till skolväsendet med 1 miljard kronor under 2021. 

Syftet är att bidra till goda förutsättningar för kommunerna att kunna säkerställa 

att alla barn och elever får den utbildning de har rätt till, trots pandemin  

Det nya riktade statsbidraget den s.k. ”Skolmiljarden” innebär för Borås del 

11,3 mnkr och kommer att utbetalas under två tillfällen under 2021. Den 

information som är tillgänglig är att detta är ett tillfälligt statsbidrag och inte 

någon nivåhöjd finansiering i form av ett generellt statsbidrag. De nämnder 

som nu förslås att få dela på ”skolmiljarden” måste därför planera för att 

medlen är en engångsutbetalning i detta läge. Användandet av dessa medel skall 

huvudsakligen fokusera på att arbeta i kapp den ”utbildningsskuld” som 

uppstått när undervisningen inte kunnat bedrivas i normal form. 

Kommunstyrelsen konstaterar att båda tillskotten är välbehövliga för Borås 

Stad som hjälp för att kunna finansiera de åtaganden inom välfärden som vi står 

inför. Planerade effektiviseringar som pågår ute på nämnderna förutsätts att 

fortgå för att skapa ytterligare ekonomiskt utrymme framåt. Kommunstyrelsen 

bedömer nu och förväntar sig att nämnderna i och med dessa tillskott har goda 

möjligheter att uppnå budgetbalans, förhoppningsvis redan under 2021. 

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har sedan den senaste 

skatteunderlagsprognosen presenterat en ny reviderad prognos, där Borås 

prognostiseras stärka sina skatteintäkter med cirka 77 mnkr. Detta till följd av 

att antal arbetade timmar utvecklats starkare i slutet på 2020 än vad som tidigare 

befarats. Detta medför ett större ekonomiskt handlingsutrymme om 77 mnkr 

mot Borås Stads budget 2021, varvid 40 mnkr föreslås fördelas till delar av 

kommunens verksamhet. 

Följande nämnder föreslås få utökade Kommunbidrag för 2021 och del av den 

s.k. skolmiljarden. 
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Nämnd Ökat K-bidrag Intäkt ”Skolmiljarden” 

Grundskolenämnden - 6,8 mnkr 

Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden 

7,0 mnkr 4,5 mnkr 

Individ- och 

familjeomsorgsnämnden 

9,0 mnkr - 

Sociala omsorgsnämnden 10,0 mnkr - 

Kommunstyrelsen 8,0 mnkr - 

Miljö- och 

konsumentnämnden 

2,0 mnkr - 

Tekniska nämnden 1,0 mnkr - 

Förskolenämnden 3,0 mnkr - 

SUMMA 40,0 mnkr 11,3 mnkr 

   

Beslutsunderlag 

1. KF-skrivelse 

 

2. 2020-00973 Framställan om tilläggsanslag för utökade behov vid 

vuxenutbildningen 

3. 2021-00132 Tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021 

”skolmiljarden”   

 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 

1. Borås Stads nämnder 

 

 

För Sverigedemokraterna, 

 

Andreas Exner (SD)  Kristian Silbvers (SD) 

Kommunalråd  Ledamot, kommunstyrelsen 
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2021-02-22 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2021-00161 1.1.2.1 

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Svar på remiss av utkast till lagrådsremiss 
Kompletterande regler för uppehållstillstånd vid 
gymnasiestudier 

Kommunstyrelsens beslut 
Borås Stad avstyrker remissen.    

Ärendet i sin helhet 
I detta utkast till lagrådsremiss föreslås ändringar i lagen (2017:353) om 
uppehållstillstånd för studerande på gymnasial nivå för att underlätta för 
utlänningar som omfattas av den lagen att beviljas permanent 
uppehållstillstånd på grund av försörjning. 

Förslagen lämnas mot bakgrund av det skärpta arbetsmarknadsläge som 
har uppstått till följd av spridningen av sjukdomen covid-19. 

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 20 juli 2021 och gälla till 
utgången av juni 2023. 

Remissen inkom 9 februari till Borås Stads diarium och ska vara besvarad 
senast den 26 februari. Den korta handläggningstiden har inneburit begränsade 
möjligheter att få in remissvar från berörda nämnder. Den korta remisstiden 
innebär allvarliga risker för relevanta synpunkter inte kan tas om hand och att 
beslut fattas på ofullständig grund. Praxis för remisstidens längd är tre månader. 

Kommunstyrelsen anser att personer, som av Migrationsverket bedöms sakna 
skyddsskäl, varken ska beviljas temporära eller permanenta uppehållstillstånd, 
då det minskar förmågan att ta emot och integrera människor som faktiskt 
bedöms ha sådan skyddsgrund. Att ställa krav på fast anställning, mitt i en 
lågkonjunktur, för att få stanna i Sverige orsakar också mycket stress och 
lidande för den berörda gruppen på ett sätt som knappast kan anses humant.  

Lagen (2017:353) om uppehållstillstånd för studerande på gymnasial nivå 
bygger vidare på att vissa grupper särbehandlas i förhållande till andra. Det 
anser Kommunstyrelsen stå i strid med rättsstatliga principer, enligt vilka alla 
står lika inför lagen. Kommunstyrelsen ser allvarligt på att regeringen med det 

Bilaga till § 86 Svar på remiss av utkast till lagrådsremiss Kompletterande regler för uppehållstillstånd 
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remitterade förslaget tar ytterligare steg för att underminera denna princip, med 
lång historisk förankring i svensk rättstradition.  

Sverige och dess kommuner behöver ett långsiktigt hållbart och förutsägbart 
system för migration och flyktingmottagande. Kommunstyrelsen anser 
sammanfattningsvis att de föreslagna förändringarna i lagstiftningen tydligt 
strider mot den målsättningen.  

Beslutsunderlag 
1. Remiss av utkast till lagrådsremiss Kompletterande regler för 
uppehållstillstånd vid gymnasiestudier. 
   

Beslutet expedieras till 
1. Justitiedepartementet, ju.remissvar@regeringskansliet.se  
2. Justitiedepartementet, ju.l7@regeringskansliet.se 
 

 

Allianspartierna i Borås  

 

Moderaterna     Kristdemokraterna  

 

Annette Carlson   Niklas Arvidsson 
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Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2021-00161 1.1.2.1 

Svar på remiss av utkast till lagrådsremiss 

Kompletterande regler för uppehållstillstånd vid 

gymnasiestudier 

Kommunstyrelsens beslut 

Borås Stad avstyrker remissen.      

Ärendet i sin helhet 

I detta utkast till lagrådsremiss föreslås ändringar i lagen (2017:353) om 
uppehållstillstånd för studerande på gymnasial nivå för att underlätta för 
utlänningar som omfattas av den lagen att beviljas permanent 
uppehållstillstånd på grund av försörjning. 

Förslagen lämnas mot bakgrund av det skärpta arbetsmarknadsläge som 
har uppstått till följd av spridningen av sjukdomen covid-19. 

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 20 juli 2021 och gälla till 
utgången av juni 2023. 

Remissen inkom 9 februari till Borås Stads diarium och ska vara besvarad 

senast den 26 februari. Den korta handläggningstiden har inneburit begränsade 

möjligheter att få in remissvar från berörda nämnder.  

Borås Stad avstyrker remissen i sin helhet. Borås Stad finner de föreslagna 

åtgärderna som provokativa och urholkar de grundläggande principerna för en 

reglerad invandring samt likställighetsprincipen.  

Ett av de förslag remissen föreslår avser den tid en utlänning har för att etablera 

sig på arbetsmarknaden efter att ha fullföljt sin utbildning ska förlängas från sex 

till tolv månader. Förslagets bakgrund bottnar i att spridningen av sjukdomen 

covid-19 försvårat möjligheten för aktuella individer att etablera sig. Borås Stad 

avstyrker förslaget och noterar Regeringens flexibilitet till att ändra rättsstatens 

principer rörande nischade grupper bland utlänningar. 

Vidare finner Borås Stad att förslaget om att viss typ av subventionerad 

anställning, en så kallad yrkesintroduktionsanställning, ska ligga till grund för 

permanent uppehållstillstånd som ett förslag som är ytterst rättsosäkert och 

svårt att följa upp. Remissen klargör inte om hänsyn ska tas i de fall en 

tillsvidareanställning inte erbjuds individen efter 

yrkesintroduktionsutbildningen. Vilket därmed kan leda till att individer som 

inträder utbildningen kan erbjudas permanent uppehållstillstånd även om de 
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inte klarar av utbildningen i sig eller uppfyller försörjningskravet efter 

utbildningstiden. 

Remissen föreslår även att studiemedel för halvtidsstudier ska kunna beaktas 

när man bedömer om försörjningskravet för permanent uppehållstillstånd är 

uppfyllt. Borås Stad bedömer att studiemedel inte bör beaktas vid bedömning 

om försörjningskravet är uppfyllt, och avstyrker förslaget. 

Beslutsunderlag 

1. Remiss av utkast till lagrådsremiss Kompletterande regler för 

uppehållstillstånd vid gymnasiestudier. 

   

Beslutet expedieras till 

1. Justitiedepartementet, ju.remissvar@regeringskansliet.se  

2. Justitiedepartementet, ju.l7@regeringskansliet.se 

 

 

För Sverigedemokraterna, 

 

Andreas Exner (SD)  Kristian Silbvers (SD) 

Kommunalråd  Ledamot, kommunstyrelsen 



Borås Stad 
2021-02-21 

Kommunstyrelsen 
E8 Svar på remiss 

Protokollsanteckning 

Sverigedemokraterna anser det vara oerhört provokativt att införa en smygamnesti för de tusentals 

unga afghanska män utan skyddsskäl som faller in under den så kallade gymnasielagen. Förslaget 

kastar ett löjets skimmer över svensk utlänningsrätt och urholkar de grundläggande principerna för 

en reglerad invandring. Vi Sverigedemokrater har varit konsekventa i vårt arbete och i vår vision om 

att Sverige behöver en ansvarsfull migration. Där regelverket är tydligt, gäller alla och innebär att ett 

nej är ett nej. 

Vi har kraftigt ifrågasatt gymnasielagen redan innan den infördes 1 juli 2018. Farhågorna med lagen 

har därefter besannats på punkt efter punkt. Situationen kring gymnasielagen har blivit ohållbar för 

kommunerna och medfört merkostnader som staten inte beviljat kommunerna ersättning för i 

enlighet med finansieringsprincipen. Detta har således tvingat kommuner till att omfördela resurser 

från samhällsmedborgare till individer som saknar uppehållstillstånd och i förekommande fall 

innehar en osäker identitet. 

Förslagen kommer i en tid där arbetslösheten bland individer som kommit i samband med 

migrationskrisen skenar, och vägen in på arbetsmarknaden är komplicerad och utmanande även för 

dem med uppehållsrätt. Vi uppmanar Regeringen och övriga partier att prioritera integrationen för 

de individer som har skyddsskäl samt uppehållsrätt före man skiftar fokus till andra grupper. Det 

faktum att förslaget vill beakta preliminära arbetsförhållanden och bidrag som grund till om individen 

uppfyller försörjningskravet är både orimligt och hånfullt mot Sveriges arbetstagare. 

Det faktum att remissförslaget tillstyrks av den styrande konstellationen (S, C, L, MP) utan förbehåll 

tydliggör det faktum att situationen i Borås och Sverige inte kan komma till det bättre medan dessa 

partier äger majoritetsförhållande. Sverigedemokraterna kommer att göra allt i vår makt för att 

stoppa alla nya undantag och alla nya kryphål. Det är dags att ta ansvar för Sverige och rösta nej, 

Borås och Sverige förtjänar bättre. 

För Sverigedemokraterna, 

Andreas Exner (SD) Kristian Silbvers (SD) 

Kommunalråd  Ledamot, kommunstyrelsen 
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Datum 

2021-02-22 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2014-00614 214 

Granskningsyttrande över detaljplan för Hestra, Torpa-

Hestra 4:4 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen avstyrker planförslaget.      

Ärendet i sin helhet 

Detaljplanens syfte är att i samband med rivning av tidigare skyddat 

byggnadsverk uppföra två nya flerbostadshus. Den påstådda avsikten är att 

skapa en bebyggelsestruktur och arkitektonisk utformning som anpassar sig till 

landskap och kulturvärden inom gamla Hestra by. 

Detaljplanen syftar även till att försöka bevara och skydda befintliga 

naturvärden. Detta säkerställs inte fullt ut genom att kommunen förvärvar en 

del av fastighet Torpa-Hestra 4:4 för en eventuell framtida stadsdelspark inom 

Hestra Parkstad. Denna del kommer att tas i anspråk som allmän plats och 

lösas in av kommunen. Planen ska tydliggöra fastighetsrättsliga och ekonomiska 

åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt 

genomförande av detaljplan.  

Kommunstyrelsen anser dock att befintlig bebyggelse utgör en viktig del i den 

kulturmiljö som finns på platsen. Vidare bedömer Kommunstyrelsen att 

förslaget rubbar områdets karaktär i en orimlig omfattning, vilket skulle 

medföra att stora och karaktärsbärande förändringar.  

Kommunstyrelsen anser även att formuleringen ”En helt ny bostadsbyggnad med en 

liknande volym och karaktär, placerad på samma plats, skulle enligt Borås Stad vara ett 

ärligare sätt att berätta områdets utveckling och historia”, inte återspeglar stadens 

hållning till kulturhistoriska fastigheter, utan snarare förringar stadens 

områdeshistoria. 

Kommunstyrelsen avstyrker planförslaget.

Beslutsunderlag 

1. Underrättelse om Granskning, 2020-11-30

2. Planbeskrivning, 2020-11-30

3. Plankarta, 2020-11-30

4. Utlåtande 1, 2020-11-30

Bilaga till § 87 Granskningsyttrande över detaljplan för Hestra, Torpa-Hestra 4:4



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

Beslutet expedieras till 

1. detaljplanering@boras.se  

 

För Sverigedemokraterna 

 

Andreas Exner (SD)  Kristian Silbvers (SD) 

Kommunalråd  Ledamot, kommunstyrelsen 
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Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00854 3.1.1.2 

Svar på e-petition: Stopp av förskolebyggnad på 

Räveskalla 1:36, Badstrandsvägen i Sjömarken 

Kommunstyrelsens beslut 

Avskriva e-petition: Stopp av förskolebyggnad på Räveskalla 1:36, 

Badstrandsvägen i Sjömarken. 

Sammanfattning 

I en e-petition föreslås att Borås Stad bör stoppa all eventuell byggnation 

(förskola) vid Badstrandsvägen och dess parkering på Räveskalla 1:36 i Sjömarken 

för all framtid. 

Kommunstyrelsen ställer sig bakom intentionen av e-petitionens förslag kring 

avsaknaden av behovet för att nyttja marken för nyetablering av förskola. Däremot 

föreslår e-petitionen att marken inte ska nyttjas för all framtid, vilket är en 

förbindelse som kommunstyrelsen inte kan utlova och avskriver härmed e-

petitionen.  

Ärendet i sin helhet 

Borås Stad har haft för avsikt att bygga en ny förskola på fastigheten Räveskalla 

1:36 (Badstrandsvägen) i Sjömarken, vilket initiativtagaren och undertecknarna 

av e-petitionen motsätter sig. 

Den planerade förskolan är en del i stadens långsiktiga arbete att se till att alla 

barn som behöver det får gå i en förskola i någorlunda närhet av hemmet. Men 

för ögonblicket räknar Förskolenämnden med att just detta bygge ska sättas på 

väntelista några år, eftersom det finns tillräckligt med förskoleplatser i Borås 

Stad som helhet. Denna tidplan kan komma att ändras i båda riktningarna, 

tidigare- eller senareläggning. 

Det är fullt förståeligt att alla inte tycker att det är ett bra förslag att bygga 

förskola just där. Det är de förtroendevalda politikernas uppgift att göra 

avvägningar mellan olika intressen. Kommunstyrelsen delar dock bedömningen 

att en nyetablering av förskola på den specifika platsen kan omprövas, då 

befintlig mark nyttjas av många närboende för bland annat rekreationssyften. 
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Kommunstyrelsen kan däremot inte bifalla initiativtagarens förslag, då 

kommunen inte kan utlova en förbindelse om att aldrig nyttja marken i 

framtiden. 

 

Kommunstyrelsen tackar initiativtagare och de personer som har skrivit under 

e-petitionen, men avskriver e-petitionen.  

 

Beslutsunderlag 

1. E-petition: Stopp av förskolebyggnad på Räveskalla 1:36, Badstrandsvägen i 

Sjömarken 

2. Detaljplan för Sjömarken, Del av Räveskalla 1:36, Badstrandsvägen 

  

Beslutet expedieras till 

1. E-petitionären 

 

För Sverigedemokraterna, 
 
Andreas Exner (SD)  Kristian Silbvers (SD) 
Kommunalråd  Ledamot, kommunstyrelsen 
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