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Instans 
Kommunstyrelsen 

Plats och tid:  Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset, måndagen den 26 april 2021 kl 14:00-15:59 

Ledamöter  
Ulf Olsson (S), ordförande  
Annette Carlson (M), förste vice ordförande, via Teams  
Kerstin Hermansson (C), andre vice ordförande, via Teams  
Ylva Lengberg (S), via Teams  
Anna Svalander (L), via Teams  
Tom Andersson (MP), via Teams  
Niklas Arvidsson (KD), via Teams  
Andreas Exner (SD)  
Per Carlsson (S), via Teams  
Martin Nilsson (M), via Teams  
Kristian Silbvers (SD), via Teams  
Ida Legnemark (V), via Teams  
Rose-Marie Liljenby Andersson (S), via Teams tjg för Malin Carlsson (S) 

Ersättare 
Mohamed Farah (S), via Teams 
Lars-Gunnar Comén (M), via Teams 
Therése Björklund (S), via Teams 
Björn Qvarnström (SD), via Teams 
Crister Spets (SD), via Teams 
Johan Wikander (L), via Teams 
Stefan Lindborg (V), via Teams 
Hans Gustavsson (KD), via Teams 
Maria Hyllstam (MP), via Teams 
Andreas Ekström (S), via Teams 

Övriga tjänstepersoner 
Svante Stomberg, stadsdirektör 
Magnus Widén, ekonomichef 
Peder Englund, chef CKS 
Anders Glemfelt, näringslivschef 
Bengt Himmelmann, chef Strategisk samhällsplanering, 
Elisabeth Eickhoff, markchef 
Annika Dahlén,  personalchef 
Marie Ingvarsson, kommunikationschef 
Susanne Bladh, finanschef 
Ingegerd Eriksson, chef Kvalitet- och utveckling 
Cornelia Forsström, politisk sekreterare 
Soroush Rezai, politisk sekreterare 
Dennis Jernkrook, politisk sekreterare 
Helena Ruderfors, politisk sekreterare 
Tobias Björk, politisk sekreterare 
Anders Alftberg, politisk sekreterare 
Carl Morberg, kommunsekreterare 
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Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Justeringens plats och tid 
Stadshuset, Borås  

Tillkännagivande av protokoll 
Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 6 maj 2021

Paragrafer §§ 169-189 

Underskrifter 

Ordförande (210124 20.07) ULF OLSSON - Mobilt BankID 
Ulf Olsson 

Justerare VISMA_SIGN_02_ATTRIBUTE_DN_name 
Andreas Exner 

Sekreterare  VISMA_SIGN_03_ATTRIBUTE_DN_name 
Carl Morberg 

 Inledning 
Sammanträdet inleds med redovisning av Elisabeth Eickhoff, markchef samt Anders Glemfelt, 
näringslivschef med anledning av svar på initiativärende av Andreas Exner (SD) och Kristian 
Silbvers (SD): Expansiv näringspolitik i Borås. 

Därefter en redovisning från den Centrala Krisledningsstaben angående Coronapandemin. 
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Ärendelista 
§ 169 

Val av justerare .................................................................................. 5 
§ 170 

Föredragning och ajournering ............................................................ 6 
§ 171 Dnr KS 2021-00308 1.1.2.25 

Anmälningsärenden ........................................................................... 7 
§ 172 Dnr KS 2021-00314 1.1.2.25 

Delegationsbeslut .............................................................................. 8 
§ 173 Dnr KS 2021-00277 1.1.1.4 

Redovisning av kommunalt partistöd för Liberalerna Borås ................ 9 
§ 174 Dnr KS 2021-00302 1.1.1.4 

Redovisning av kommunalt partistöd för Socialdemokraterna i 
Borås ............................................................................................... 10 

§ 175 Dnr KS 2021-00286 1.1.2.25 
Redovisning av inneliggande initiativärenden 2021 .......................... 11 

§ 176 Dnr KS 2021-00075 1.1.2.1 
Borås Stads remissyttrande över Remiss av promemoria "Ökad 
kvalitet i lärarutbildningen och fler lärare i skolan" ............................ 12 

§ 177 Dnr KS 2021-00412 2.3.5.0 
Initiativärende: Ta arbetsgivaransvar för våldsutsatta! ...................... 14 

§ 178 Dnr KS 2020-00401 3.7.2.25 
Enkäter gällande rapportering av ej verkställda gynnande 
biståndsbeslut år 2020 ..................................................................... 15 

§ 179 Dnr KS 2021-00243 2.1.3.1 
Svar på remiss avseende revidering av Gallringsråd nr 5 - Bevara 
eller gallra - råd för socialtjänsten m.m. ............................................ 16 

§ 180 Dnr KS 2021-00309 3.1.2.2 
Försäljning av Knapen 1, utmed Ynglingagatan på Norrmalm .......... 17 

§ 181 Dnr KS 2021-00276 3.1.2.2 
Försäljning av 15 700 m2 av Fristads Prästgård 1:100 i Prästaskogen 
i Fristad ............................................................................................ 18 

§ 182 Dnr KS 2021-00275 3.1.2.2 
Försäljning av 7 800 m2 av Fristads Prästgård 1:100 i Prästaskogen i 
Fristad .............................................................................................. 19 

§ 183 Dnr KS 2021-00118 1.3.1.0 
Svar på initiativärende av Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers 
(SD): Expansiv näringspolitik i Borås ............................................... 20 

§ 184 Dnr KS 2021-00033 2.4.2.3 
Avskrivning av fordringar över ett halvt basbelopp ........................... 21 

§ 185 Dnr KS 2021-00128 3.6.1.3 
Arbetsstipendium inom kultur ........................................................... 22 

§ 186 Dnr KS 2021-00213 3.5.6.0 
Borås Stads remissyttrande över ansökan från Thorengruppen AB 
om godkännande som huvudman för en utökning av befintlig 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
4(31) 

Sammanträdesdatum 
2021-04-26 

 
 

Kommunstyrelsen  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

fristående gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet Borås i Borås 
kommun ........................................................................................... 23 

§ 187 Dnr KS 2021-00413 1.2.4.0 
Initiativärende: Ta initiativ till en tilläggsbudget för Borås Stad ......... 26 

§ 188 Dnr KS 2020-00564 1.1.2.1 
Borås Stads remissyttrande över Vattenmyndighetens samråd kring 
förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer 2021-
2027 ................................................................................................. 28 

§ 189 Dnr KS 2016-00502 214 
Samrådsyttrande för detaljplan för Solhem 1 och 4 mfl., Östermalm 30 
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§ 169   

Val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Andreas Exner (SD).         
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§ 170   

Föredragning och ajournering 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen ajournerar sammanträdet kl 15:00-15:05 och 15:24-15:45.     
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§ 171 Dnr KS 2021-00308 1.1.2.25 

Anmälningsärenden 

Kommunstyrelsens beslut 
Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna:        

Sammanfattning av ärendet 
1. Protokoll från styrelsemöte för AB Bostäder i Borås den 1 mars 2021 

Dnr 2021-00031 
 
2. Redovisning av utbildningsbidrag 2020 från Socialdemokraterna i Borås 

Dnr 2021-00303 
 
3. Nominering av ersättare till Centrala funktionshinderrådet från Funktions-

rätt Borås 
Dnr 2018-00514 

 
4. Protokoll från styrelsemöte för Borås Stadshus AB den 22 februari 2021 

Dnr 2021-00031 
 
5. Protokoll från styrelsemöte för Borås Elnät AB  den 2 mars 2021 

Dnr 2021-00031 
 
6. Redovisning av Brottsförebyggande Rådets arbete (BRÅ) 2020 från Fritids- 

och folkhälsonämnden 
Dnr 2021-00260 

 
7. Fritids- och folkhälsonämndens beslut om drogpolitisk Handlingsplan 2021 

Dnr 2021-00259 
 
8. Fritids- och folkhälsonämndens beslut om uppföljning av drogpolitisk 

handlingsplan 2020 
Dnr 2021-00258 
 

9. Biblioteksprogram 2020-2023 från Kulturnämnden 
Dnr 2020-00660               
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§ 172 Dnr KS 2021-00314 1.1.2.25 

Delegationsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 
Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna:        

Sammanfattning av ärendet 
1. Delegationsbeslut för likviditetsfrågor (ärende 5 2021) - Delegation för 

likviditetsfrågor, upptagande av lån 
Dnr 2021-00008 

 
2. Delegationsbeslut för likviditetsfrågor (ärende 6 2021) -  

Delegation för förnyelse av borgen 
Dnr 2021-00008 

 
3. Delegation för avskrivning av fordringar intill ett belopp av ett halvt 

basbelopp per gäldenär, ärende 2 2021 
Dnr 2021-00012                

     
 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
9(31) 

Sammanträdesdatum 
2021-04-26 

 
 

Kommunstyrelsen  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 173 Dnr KS 2021-00277 1.1.1.4 

Redovisning av kommunalt partistöd för Liberalerna 
Borås 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Kommunalt partistöd 2021 till Liberalerna i Borås kan utbetalas.                       

Sammanfattning av ärendet 
Liberalerna i Borås har inkommit med redovisning av hur partistödet 2020 har 
använts. Till redovisningen finns en granskningsrapport bifogad.                     

Beslutsunderlag 
1. Redovisning av kommunalt partistöd för Liberalerna i Borås 
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§ 174 Dnr KS 2021-00302 1.1.1.4 

Redovisning av kommunalt partistöd för 
Socialdemokraterna i Borås 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Kommunalt partistöd 2021 till Socialdemokraterna i Borås kan utbetalas.                       

Sammanfattning av ärendet 
Socialdemokraterna i Borås har inkommit med redovisning av hur partistödet 
2020 har använts. Till redovisningen finns en granskningsrapport bifogad.                     

Beslutsunderlag 
1. Redovisning av kommunalt partistöd för Socialdemokraterna i Borås 
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§ 175 Dnr KS 2021-00286 1.1.2.25 

Redovisning av inneliggande initiativärenden 2021 

Kommunstyrelsens beslut 
Redovisningen läggs till handlingarna.    

Föreslagna initiativärenden avskrivs från vidare handläggning.      

Sammanfattning av ärendet 
Redovisning från Stadsledningskansliet av inneliggande initiativärenden t.o.m. 
den 16 mars 2021.               

Beslutsunderlag 
1. Bilaga: Initiativärende ej besvarade 2021-03-15. 
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§ 176 Dnr KS 2021-00075 1.1.2.1 

Borås Stads remissyttrande över Remiss av prome-
moria "Ökad kvalitet i lärarutbildningen och fler lärare i 
skolan" 

Kommunstyrelsens beslut 
Borås Stad tillstyrker remissens förslag i sin helhet med kompletterande 
synpunkter utifrån nedanstående förslag.  

Sammanfattning av ärendet 
Regeringen har gett Borås Stad möjlighet att lämna synpunkter på förslagen i 
promemoria: "Ökad kvalitet i lärarutbildningen och fler lärare i skolan". 

Av punkt 56 i den sakpolitiska överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, 
Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna, det s.k. januariavtalet, 
framgår att lärarutbildningen ska reformeras. Kraven på utbildningen ska 
skärpas och fler lärarledda timmar införas. Kopplingen mellan teori och praktik 
ska stärkas, och fokus på metodiken ska öka. Förutsättningarna för akademiker 
att välja läraryrket ska underlättas. Längden på den kompletterande pedagogiska 
utbildningen (KPU) ska kortas ned, och studietakten ska höjas. Därutöver ska 
möjligheterna att arbeta på en skola och studera till lärare parallellt förbättras. 

Borås Stad lämnar synpunkter som avser:  

•    Kraven på lärar- och förskollärarutbildningen skärps genom en ny 
förordning om utbildning till lärare och förskollärare 

•    Innehållet i den utbildningsvetenskapliga kärnan förtydligas 

•    Utformningen av den verksamhetsförlagda utbildningen förtydligas 

•    Krav på samverkansstruktur och mål när det gäller läraranställningar införs  

•    Den lärarledda tiden ska öka och följas upp 

•    Behovet av fler utbildningsvägar till att bli lärare         

 
Förslag och yrkanden 
Kommunalrådet Anna Svalander (L) yrkar att sidan fyra i skrivelsen 
kompletteras med följande text: ”Att Universitetskanslersämbetet ska följa 
utvecklingen av antalet lärarledda timmar i lärar- och förskollärarutbildningen 
och sätta upp mål för en ökning av antalet lärarledda timmar för respektive 
lärosäte, anser vi är bra. Av stor betydelse för ökad kvalitet på lärarutbildningen  
är emellertid även skärpta antagningskrav. Utredaren hänvisar till att Uni-
versitets- och högskolerådet fått i uppdrag att utreda krav på betyg C i 
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undervisningsämnena som särskild behörighet till ämneslärarutbildning, men vi 
anser att även detta borde ha belysts i promemorian och förslag formulerats i 
enlighet med lägst 1 poäng på högskoleprovet, minst betyget C till de ämnen 
som ämneslärare ska undervisa i.” 
 
Kommunalrådet Andreas Exner (SD) yrkar bifall till Anna Svalanders (L) 
yrkande.   
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§ 177 Dnr KS 2021-00412 2.3.5.0 

Initiativärende: Ta arbetsgivaransvar för våldsutsatta! 

Kommunstyrelsens beslut 
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen: 

Initiativärendet skickas på beredning till Stadsledningskansliet.     

Sammanfattning av ärendet 
Ida Legnemark (V) har lämnat ett initiativärende till dagens sammanträde, se 
bilaga.     

Beslutsunderlag 
1. Initiativärende: Ta arbetsgivaransvar för våldsutsatta!     

 
Förslag och yrkanden 
Ida Legnemark (V) har föreslagit att Kommunstyrelsen beslutar: Att Borås Stad 
ska ta arbetsgivaransvar för våldsutsatta genom att rutinmässigt ställa frågor om 
våld i nära relation till anställda. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) yrkar att ärendet ska skickas på 
beredning till Stadsledningskansliet. 
 
Proposition 
Ordföranden ställer proposition på bifall dels om ärendet ska skickas för 
beredning till Stadsledningskansliet och dels om ärendet skall avgöras idag och 
finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. 
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§ 178 Dnr KS 2020-00401 3.7.2.25 

Enkäter gällande rapportering av ej verkställda 
gynnande biståndsbeslut år 2020 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Rapporterna läggs till handlingarna.            
 
Protokollsanteckning 
Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson (KD) lämnar en anteckning till 
protokollet, se bilaga. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Till IVO och Stadsrevisionen ska Arbetslivsnämnden, Individ- och 
familjeomsorgsnämnden, Sociala omsorgsnämnden och Vård- och 
äldrenämnden rapportera alla gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL 
som inte verkställts inom tre månader från dagen för beslut. Sociala 
omsorgsnämnden skall rapportera alla gynnande beslut enligt 9 § LSS som ej 
verkställts inom tre månader från beslutsdatum. För varje beslut ska anges 
tidpunkten för beslutet och vilken typ av insats beslutet gäller samt skälen för 
dröjsmålet. Personen ska vara identifierbar. Rapportering ska ske en gång per 
kvartal. När ett ärende som tidigare rapporterats som ej verkställt, senare 
verkställs, ska nämnden anmäla detta till IVO och Stadsrevisionen. 
Till Kommunfullmäktige ska Arbetslivsnämnden, Individ- och 
familjeomsorgsnämnden, Sociala omsorgsnämnden och Vård- och 
äldrenämnden lämna en statistikrapport över hur många gynnande beslut enligt 
4 kap. 1 § SoL som inte verkställts inom tre månader från dagen för respektive 
beslut. I rapporten ska anges vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur 
lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut. Uppgifterna i rapporten 
ska vara avidentifierade.           

Beslutsunderlag 
1. Bilaga, Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt SoL 
t.o.m. den 31 december 2020 

2. Bilaga, Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt LSS 
t.o.m. den 31 december 2020  
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§ 179 Dnr KS 2021-00243 2.1.3.1 

Svar på remiss avseende revidering av Gallringsråd 
nr 5 - Bevara eller gallra - råd för socialtjänsten m.m. 

Kommunstyrelsens beslut 
Borås Stad tillstyrker förslaget, men ser ett behov av att råden förtydligas och 
förändras i flera fall för att vara ett bättre stöd för hur informationen bör 
hanteras.  

Sammanfattning av ärendet 
Borås Stad har beretts tillfälle att yttra sig över Sveriges Kommuner och 
Regioners, SKR, gallringråd nr 5 rörande socialtjänsten m m. Gallringsråden är 
avsedda att ge kommunerna råd och rekommendationer om hantering, 
bevarande och gallring. Borås stad ser ett behov av att råden ses över för 
förtydligande och förändringar i flera fall, bland annat när det gäller 
hanteringen, vissa gallringsfrister och hur de ska tolkas.  
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§ 180 Dnr KS 2021-00309 3.1.2.2 

Försäljning av Knapen 1, utmed Ynglingagatan på 
Norrmalm 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Kommunen säljer fastigheten Knapen 1 för 18 000 000 kronor till Peab 
Markutveckling AB.            
 
Protokollsanteckningar 
Kommunalrådet Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) lämnar en 
anteckning till protokollet, se bilaga. 
 
Kommunalrådet Niklas Arvidsson (KD) lämnar en anteckning till protokollet, 
se bilaga. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ett köpeavtal har upprättats med Peab Markutveckling AB om försäljning av 
fastigheten Knapen 1 på Norrmalm. Köpeskillingen utgör 18 000 000 kronor.  

Överlåtelsen har föregåtts av ett markanvisningsavtal och planläggning. 
Detaljplanen, som fick laga kraft 2019, medger byggrätter för tre flerbostadshus 
som bedöms inrymma cirka 60 lägenheter.  

Köpeavtalet reglerar, utöver överlåtelsen, bland annat att köparen ska utföra 
och bekosta byggnation av en gångstig med trappa inom naturmarken intill 
fastigheten samt bekosta flytt av en transformatorstation och allmänna 
underjordiska ledningar som ligger inom fastigheten. Överlåtelsen villkoras av 
att köparen senast 2022-02-28 påbörjar byggnation på fastigheten.           

Beslutsunderlag 
1. Köpeavtal 

2. Översiktskarta  
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§ 181 Dnr KS 2021-00276 3.1.2.2 

Försäljning av 15 700 m2 av Fristads Prästgård 1:100 i 
Prästaskogen i Fristad 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunen säljer cirka 15 700 m2 av Fristads Prästgård 1:100 för 9 405 000 
kronor till Fristad Prästskog AB.  

Sammanfattning av ärendet 
Ett markanvisningsavtal tecknades i juni 2019 mellan kommunen och AB 
Fristad Bygg för ett område mellan Nya Kyrkvägen och Prästskogsvägen som 
enligt gällande detaljplan är utlagd som kvartersmark för bostäder. Efter att AB 
Fristad Bygg dragit sig ur projektet gick det av Järngrinden AB helägda 
dotterbolaget Projekthus 66 AB in i projektet och ett tilläggsavtal träffades i 
november 2020 mellan kommunen och Projekthus 66 AB som tog över 
området. Projekthus 66 AB har därefter bytt namn till Fristad Prästskog AB. 

Köparens avsikt är att bygga hyresrätter i flerbostadshus i den omfattning som 
detaljplanen medger. Bolaget har sökt bygglov för flerbostadshus, 
ärendenummer SBN 2020-002570. Marken säljs i befintligt skick. 

Området är ungefär två tredjedelar, cirka 15 700 kvadratmeter, av den i 
detaljplanen bebyggbara kvartersmarken. Bolaget är medvetet om att 
Kommunen markanvisat närliggande område till Fristadbostäder AB. Bolaget 
samarbetar med Fristadbostäder AB för att få till stånd så lämplig bebyggelse 
som möjligt av hela den detaljplanelagda ytan i gällande plan. För att denna 
byggnation ska kunna genomföras behövs även en gemensamhetsanläggning 
bildas för bland annat vägar och parkering. 

Ett köpeavtal har nu upprättats mellan kommunen och Fristad Prästskog AB 
om försäljning av cirka 15 700 kvadratmeter av Fristads Prästgård 1:100.  

Beslutsunderlag 
1. Köpeavtal 

2. Översiktskarta   

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
19(31) 

Sammanträdesdatum 
2021-04-26 

 
 

Kommunstyrelsen  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 182 Dnr KS 2021-00275 3.1.2.2 

Försäljning av 7 800 m2 av Fristads Prästgård 1:100 i 
Prästaskogen i Fristad 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunen säljer cirka 7 800 m2 av Fristads Prästgård 1:100 för 4 342 500 
kronor till Fristadbostäder AB.  

Sammanfattning av ärendet 
Ett markanvisningsavtal tecknades i juni 2019 mellan kommunen och 
Fristadbostäder för ett område mellan Nya Kyrkvägen och Prästskogsvägen 
som enligt gällande detaljplan är utlagd som kvartersmark för bostäder. 
Köparens avsikt är att bygga trygghetsbostäder i flerbostadshus i den 
omfattning som detaljplanen medger. Bolaget har sökt bygglov för 
flerbostadshus, ärendenummer SBN 2020-002569. Marken säljs i befintligt 
skick. 

Området är ungefär en tredjedel, cirka 7 800 kvadratmeter, av den i detaljplanen 
bebyggbara kvartersmarken. Bolaget är medvetet om att Kommunen 
markanvisat närliggande område till Fristad Prästskog AB. Bolaget samarbetar 
med Fristad Prästskog AB för att få till stånd så lämplig bebyggelse som möjligt 
av hela den detaljplanelagda ytan i gällande plan. För att denna byggnation ska 
kunna genomföras behövs även en gemensamhetsanläggning bildas för bland 
annat vägar och parkering. 

Ett köpeavtal har nu upprättats mellan kommunen och Fristadbostäder AB om 
försäljning av cirka 7 800 kvadratmeter av Fristads Prästgård 1:100.  

Beslutsunderlag 
1. Köpeavtal 

2. Översiktskarta   
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§ 183 Dnr KS 2021-00118 1.3.1.0 

Svar på initiativärende av Andreas Exner (SD) och 
Kristian Silbvers (SD): Expansiv näringspolitik i Borås 

Kommunstyrelsens beslut 
Initiativärendet är besvarat utifrån den muntliga genomgången.       

Sammanfattning av ärendet 
Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) har vid Kommunstyrelsens 
sammanträde den 8 februari 2021 lämnat in ett initiativärende. Skrivställarna till 
initiativärendet önskar svar på frågor gällande möjligheter till 
näringslivsetablering inom Borås kommun. Fokus i initiativärendet är 
etableringsfrågor med koppling till parametern byggbar mark.  

I förslaget vill de att Kommunstyrelsen bjuder in Mark och exploatering 
tillsammans med Näringslivsenheten för att redogöra för följande frågor.  

1. I vilken omfattning har kommunen tillgänglig industrimark till försäljning?  

2. Är all industrimark byggbar med aktuella detaljplaner, eller finns det 
förhinder som försvårar eller försenar byggnation?  

3. Hur ser efterfrågan av industrimark ut hos näringslivet, och hur ser 
prognosen ut?  

4. Hur ser förutsättningarna ut för Näringslivsenheten?  

5. Finns det en konsekvensanalys och i så fall vad säger den?  

6. Vilka politiska beslut skulle underlätta för en god näringslivspolitik i Borås 
med tillhörande byggbar industrimark? 

En muntlig redovisning på Kommunstyrelsens sammanträde den 26 april 2021, 
av Mark och exploatering samt Näringslivsenheten ger svar på initiativärendets 
frågor.    

Beslutsunderlag 
1. Initiativärende av (SD), Andreas Exner (SD), Kristian Silbvers (SD): 

Expansiv näringslivspolitik i Borås 
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§ 184 Dnr KS 2021-00033 2.4.2.3 

Avskrivning av fordringar över ett halvt basbelopp 

Kommunstyrelsens beslut 
Fordringar om en sammanlagd summa av 74 363 kronor avskrivs.        

Sammanfattning av ärendet 
Servicekontoret, Redovisningsservice, har inkommit med förslag på 
avskrivningar av fordringar över ett halvt basbelopp. Kommunstyrelsen föreslår 
att avskriva fordringar som uppgår till en summa om 74 363 kronor. 
Fordringarna uppgår till mer än ett halvt basbelopp per gäldenär och avser 
fordringar relaterat till justerade löneutbetalningar.               

Beslutsunderlag 
1. Skrivelse Kommunstyrelsen, 2021-04-26 

2. Bilaga Underlag från Redovisningsservice, Servicekontoret, 2021-03-22
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§ 185 Dnr KS 2021-00128 3.6.1.3 

Arbetsstipendium inom kultur 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Ett nytt Kulturstipendium inom Kulturnämndens ansvarsområde instiftas i 
enlighet med bifogat reglemente. Kulturnämndens befintliga stipendium 
namnändras till ”Reglemente för utdelning av Borås Stads 
utbildningsstipendium inom kultur”.           

Sammanfattning av ärendet 
Kulturnämnden föreslår Kommunfullmäktige att instifta ett nytt 
kulturstipendium som årligen ska utlysas möjliga för personer folkbokförda i 
Borås Stad att ansöka om för konstnärlig utveckling inom litteratur, 
folkbildning, dans och teater och annan scenkonst, film och rörlig bild, musik, 
textil och mode, konsthantverk och hemslöjd samt museum och kulturarv. 
Stipendiets storlek föreslås uppgå till 25 000 kr och kan utdelas till en person 
eller grupp av personer, folkbokförda i Borås. Som en följd av att ett nytt 
stipendium instiftas så föreslås Kommunfullmäktige ändra namnet på 
Kulturnämndens befintliga stipendium till ”Reglemente för utdelning av Borås 
Stads utbildningsstipendium inom kultur” Förslag på justerat reglemente 
bifogas.   

Beslutsunderlag 
1. KF-skrivelse 

2. Kulturnämndens beslut 

3. Nytt ”Reglemente för utdelning av Borås Stads arbetsstipendium inom kultur 
samt för utdelning av kulturbelöning” 

4. Namnändrat ”Reglemente för utdelning av Borås Stads 
utbildningsstipendium inom kultur” 
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§ 186 Dnr KS 2021-00213 3.5.6.0 

Borås Stads remissyttrande över ansökan från 
Thorengruppen AB om godkännande som huvudman 
för en utökning av befintlig fristående gymnasieskola 
vid Yrkesgymnasiet Borås i Borås kommun 

Kommunstyrelsens beslut 
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen: 

Borås Stad godkänner remissyttrande om ansökan från Thorensgruppen AB 
som huvudman för en utökning av befintlig fristående gymnasieskola vid 
Yrkesgymnasiet Borås i Borås Stad från och med läsåret 2022/2023.        
 
Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Martin Nilsson (M) och  
Niklas Arvidsson (KD) till förmån för Annette Carlson (M) och Niklas 
Arvidssons (KD) yrkande. 
 
Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till 
förmån för sitt yrkande. 
 
Vidare reserverar sig Ida Legnemark (V) till förmån för sitt yrkande. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser en utökning vid Yrkesgymnasiet Borås från och med läsåret 
2022/2023. 
 
Utökningen omfattar tre nya program: bygg- och anläggningsprogrammet med 
inriktning måleri, försäljning- och serviceprogrammet samt vård- och 
omsorgsprogrammet. Varje program planeras för 6 elever per årskurs. 
Antal sökta platser totalt till åk 1 är 18. Planerad start för utbildningarna är 
läsåret 2022/2023. Totalt utbyggt år 2024 är antalet platser 54. 
 
De sökta nationella programmen bedrivs i kommunal regi med följande 
fördelning: 
- Bygg- och anläggningsprogrammet, 70 platser. 
 
- Handels- och administrationsprogrammet, 46 platser.  
  (namnbyte under 2021 till försäljning- och serviceprogrammet). 
 
- Vård- och omsorgsprogrammet, 40 platser 
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Söktrycket till bygg- och anläggningsprogrammet är för närvarande i bra 
relation till erbjudna platser. Detsamma gäller försäljning- och service-
programmet men med en fallande trend i söktryck. På vård- och omsorgs-
programmet erbjuds platser som överstiger antalet sökande och utbildningen 
visar en fallande trend i söktryck. 
Bygg- och anläggningsprogrammet erbjuds i dagsläget även på den fristående 
gymnasieskolan Praktiska Gymnasiet och Vård- och omsorgsprogrammet 
erbjuds på den fristående gymnasieskolan Drottning Blanka. 
Ingen fristående skola i kommunen erbjuder för närvarande försäljning- och 
serviceprogrammet. 
 
Enligt befolkningsprognosen finns det 1 300 sextonåringar år 2020. Därefter 
beräknas elevantalet att öka årligen fram till 2026. 
Motsvarande utveckling förväntas i övriga kommuner i Sjuhärads 
samverkansområde och kan komma att påverka elevantalet i Borås Stads 
gymnasieskolor. 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. Det sker genom 
att planera för lokalmässig utbyggnad och en flexiblare antagningsorganisation. 
Nämndens bedömning är att det inte finns elevunderlag i Borås för den 
utökning som de av Thorengruppen sökta utbildningarna innebär. En ny 
fristående aktör inom de ovannämnda programmen skulle göra det svårare att 
planera och dimensionera kommunens utbildningar. En eventuell etablering 
skulle kunna leda till ekonomiska och organisatoriska konsekvenser.  
 
Beslutsunderlag 
1. Bilaga 1, Antal utbildningsplatser i kommunal gymnasieskola 
2. Bilaga 2, Planerat programutbud läsåret 2021/2022 
3. Bilaga 3, Befolkningsprognos antal 16-åringar 
4. Yttrande Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
5. Remissyttrande till Skolinspektionen 
6. Gymnasienämndens beslut 
7. Bilaga till GVUNs beslut Alternativt förslag SD 
 
Förslag och yrkanden 
Kommunalrådet Anna Svalander (L) har förslagit att Kommunstyrelsen 
beslutar: Borås Stad godkänner remissyttrande om ansökan från Thorens-
gruppen AB som huvudman för en utökning av befintlig fristående 
gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet Borås i Borås Stad från och med läsåret 
2022/2023. 
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Kommunalrådet Annette Carlson (M) och kommunalrådet Niklas Arvidsson 
(KD) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar: Skrivelsen kompletteras på sidan två 
med följande stycke: ”Kommunstyrelsen ser positivt på den inkomna förfrågan 
från Thoréngruppen. Fler aktörer som bedriver gymnasieverksamhet i Borås är 
positivt. Det skulle kunna medföra att det snarare blir enklare för den 
kommunala organisationen att omhänderta den prognostiserade ökningen av 
antalet 16-åringar på ett effektivt sätt, genom att till exempel behovet av ny- 
eller ombyggnationer skulle kunna minska. Dessutom ser Kommunstyrelsen 
positivt på den ökade pedagogisk mångfald, som skulle följa med en etablering 
av fler aktörer inom Borås gymnasieverksamhet”, se bilaga. 
 
Kommunalrådet Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) yrkar att 
Kommunstyrelsen beslutar: Skrivelsen kompletteras på sidan två med följande 
stycke: ”men med en mer flexibel organisation och god samverkan med privata 
aktörer kan denna risk minimeras. Kommunstyrelsens grundläggande upp-
fattning är att privata aktörer skapar en större pedagogisk mångfald samt kan 
stimulerar ett ökat intresse för utbildningsprogram med sviktande söktryck. 
Borås Stad anser slutligen att ett brett utbud av pedagogiska inriktningar totalt 
sett främjar elevers lärande. Om Thorensgruppen AB kan bidra till denna 
diversifiering, är det positivt”, se bilaga 
 
Ida Legnemark (V) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar: Att följande ersätter 
stycket ”Borås Stad ser i grunden positivt …” under rubriken Grundskola F-9: 
”Borås Stad anser inte att en internationell skola av denna karaktär som tar ut 
elevavgifter har något mervärde att bidra med till grundskolan i Borås. Därför 
avstyrker staden ansökan.” 
Att följande ersätter stycket ”Borås Stad anser slutligen …” under rubriken 
Gymnasium: 
”Med anledning av vad som anförs ovan ser inte Borås Stad att denna aktuella 
ansökan skulle bidra till en positiv utveckling för gymnasieskolan i Borås. Borås 
Stad avstyrker därför ansökan”, se bilaga. 
 
Proposition 
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Anna Svalanders (L) förslag, 
dels till Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons (KD) yrkande, dels till 
Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) yrkande och dels till Ida 
Legnemarks (V) yrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande 
ja besvarad. 
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§ 187 Dnr KS 2021-00413 1.2.4.0 

Initiativärende: Ta initiativ till en tilläggsbudget för 
Borås Stad 

Kommunstyrelsens beslut 
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen: 

Initiativärendet avslås.     

 
Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Ida Legnemark (V) till förmån för sitt förslag. 
 
I beslutet deltar inte Annette Carlson (M), Niklas Arvidsson (KD),  Martin 
Nilsson (M), Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD). 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ida Legnemark (V) har lämnat ett initiativärende till dagen sammanträde, se 
bilaga.     
 
Beslutsunderlag 
1. Initiativärende: Ta initiativ till en tilläggsbudget för Borås Stad     
 
Förslag och yrkanden 
Ida Legnemark (V) har föreslagit att Kommunstyrelsen beslutar: Att det om-
gående kallas till partiöverskridande samtal om tilläggsbudget för Borås Stad.  
 
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) yrkar att ärendet avslås. 
 
Martin Nilsson (M) yrkar att ärendet ska skickas på beredning till Stadslednings-
kansliet. 
 
Andreas Exner (SD) yrkar bifall till Martin Nilssons (M) yrkande. 
 
Proposition 
Ordföranden ställer proposition på bifall dels om ärendet skall avgöras idag och 
dels om ärendet ska remitteras till Stadsledningskansliet för beredning och 
finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. 
 
Beslut 
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen: 
 
Ärendet skall avgöras idag. 
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Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Martin Nilsson (M), Niklas 
Arvidsson (KD), Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till förmån 
Martin Nilssons (M) yrkande. 
 
Proposition 
Ordföranden ställer därefter proposition på bifall dels om ärendet skall avslås 
och dels om ärendet skall bifallas och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. 
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§ 188 Dnr KS 2020-00564 1.1.2.1 

Borås Stads remissyttrande över Vattenmyndighetens 
samråd kring förvaltningsplan, åtgärdsprogram och 
miljökvalitetsnormer 2021-2027 

Kommunstyrelsens beslut 
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen: 

Borås Stad översänder remissyttrandet till Vattenmyndigheten.       
 
Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Martin Nilsson (M) och  
Niklas Arvidsson (KD) till förmån för Annette Carlson (M) och Niklas 
Arvidssons (KD) yrkande. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Vattenmyndigheten för Västerhavets vattendistrikt genomför ett samråd om 
hur sjöar, vattendrag, grundvatten och kustnära vatten ska förvaltas de 
kommande åren (2021-2027). Borås Stad svarar på de delar som inverkar på 
Borås Stads verksamhet.  
 
Materialet har skickats på en internremiss som nämnderna Samhällsbyggnads-
nämnden, Tekniska nämnden, Borås Energi och miljö samt Miljö- och 
konsumentnämnden har svarat på.  
 
Alla Borås Stads svar finns sammanställda i den mall Vattenmyndigheterna 
skickat ut. Svaren kommer att skickas in digitalt i den enkät Vattenmyndig-
heterna önskat få alla svar i. Nedan lyfts några av Borås Stads synpunkter.            
 
Beslutsunderlag 
1. Sammanställda svar Borås Stad vattenmyndighetens samråd 2020 
2. Förslag till åtgärdsprogram 2021-2027 Västerhavet 
3. Förslag till förvaltningsplan 2021-2027 Västerhavet 
4. Miljökonsekvensbeskrivning Åtgärdsprogram Västerhavet  
5. Förslag till delförvaltningsplan Västerhavet 
6. Föreskrift miljökvalitetsnormer Västerhavet   
 
Förslag och yrkanden 
Kommunalrådet Tom Andersson (MP) har föreslagit att Kommunstyrelsen 
beslutar: Borås Stad översänder remissyttrandet till Vattenmyndigheten. 
 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
29(31) 

Sammanträdesdatum 
2021-04-26 

 
 

Kommunstyrelsen  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Kommunalrådet Annette Carlson (M) och kommunalrådet Niklas Arvidsson 
(KD) yrkar att Skrivelsen kompletteras på sidan två med följande stycke: ”Borås 
Stad menar att åtgärdsplanen avviker från bestämmelserna i vattenförvaltnings-
förordningen genom att analyser av de ekonomiska och miljömässiga konsek-
venserna inte utförts. Vi önskar att det tydliggörs hur nödvändiga åtgärder ska 
finansieras och hur åtgärderna är ekonomiskt och socialt hållbara på lång sikt, 
exempelvis genom att ange vilka åtgärder som ska vara nationellt ansvar och 
vad kommuner ska ansvara för” samt ändringar i text, se bilaga. 
 
Proposition 
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Tom Anderssons (MP) förslag 
och dels till Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons (KD) yrkande och 
finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. 
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§ 189 Dnr KS 2016-00502 214 

Samrådsyttrande för detaljplan för Solhem 1 och 4 mfl., 
Östermalm  

Kommunstyrelsens beslut 
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen tillstyrker samrådsförslaget.                   
 
Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till 
förmån för sitt yrkande. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Detaljplanen möjliggör byggnation av nya bostäder i Östermalm i anslutning till 
Ekenäsgatan och Syster Toras väg cirka 1,5 kilometer från Borås centrum. 
Planens syfte är att möjliggöra cirka 150 bostäder. Planförslaget omfattar ett 
nytt flerbostadshus i fyra våningar, respektive cirka 10 radhus i planområdets 
samt tre punkthus i 6 till 9 våningar. 
 
Vidare är syftet med planen att så långt som möjligt bevara höjdpartiet och 
skogen mellan fastigheterna Solhem 1 och Solhem 4. 
 
Det är till stor del redan hårdgjorda ytor som bebyggs. Parkering kommer 
framförallt placeras under byggnader i souterräng med gårdsytor med växtlighet 
ovanpå garaget. Bebyggelse föreslås även placeras i kanten av blandskogen på 
norra sidan om Syster Toras väg, där värdefull natur finns och anpassningen till 
naturen blir särskilt viktig.  
 
Detaljplanen innebär ingen förändring av gatustrukturen. Trafikutredningen 
visar att trafiksituationen har kapacitet för fler bostäder i området än vad denna 
detaljplan tillför. Det är nära till kollektivtrafik med väl trafikerade linjer och 
cyklar kan framföras på gatornas småskaliga karaktär, en gångbana kommer att 
byggas utmed Syster Toras väg.           
 
Detaljplanen innebär ett tillskott på cirka 150 bostäder i ett centrumnära läge 
med goda möjligheter för hållbart resande och tar hänsyn till värdefull natur.  
Kommunstyrelsen ställer sig därför positiv till detaljplanen.  
 
Beslutsunderlag 
1. Inbjudan till samråd, 2021-03-09 
2. Planbeskrivning, 2021-03-09 
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3. Plankarta, 2021-03-09   
 
Förslag och yrkanden 
Kommunalrådet Kerstin Hermansson (C) har föreslagit att Kommunstyrelsen 
beslutar: Kommunstyrelsen tillstyrker samrådsförslaget. 
 
Kommunalrådet Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) yrkar att 
Kommunstyrelsen beslutar: Kommunstyrelsen tillstyrker samrådsförslaget med 
vissa förändringar, se bilaga. 
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