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§ 82 Dnr 2019/203 218 KS 
 
Riktlinjer för bostadsförsörjning - samrådsförslag 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
att  godkänna förslaget för remiss till myndigheter, närliggande kommuner, 

nämnder och styrelser för synpunkter senast 2021-05-26. 

Ärendebeskrivning 
Tillväxtenheten fick av kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-01 § 221 i upp-
drag att ta fram förslag till nytt bostadsförsörjningsprogram med tillhörande hand-
lingsprogram inför politiskt beslut.  

Programmet ska ersätta gällande program antaget 2017-09-18. 

Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska antas av kommunfullmäktige under varje 
mandatperiod. 

Tillväxtenheten har i samverkan med fastighetsavdelningen och socialförvaltningen 
tagit fram förslag till Riktlinjer för bostadsförsörjning 2021. Riktlinjerna innehåller 
kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet, kom-
munens planerade insatser för att nå uppsatta mål samt hur kommunen har tagit 
hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer och program som är av 
betydelse för bostadsförsörjningen. 

Underlaget till riktlinjerna i form av en analys den demografiska utvecklingen, efter-
frågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper och marknadsförutsätt-
ningarna presenteras i tillhörande bilaga. 

Beslutsunderlag 
Riktlinjer för bostadsförsörjning 2021 – samrådsversion, 2021-04-09. 

Bilagor till Riktlinjer för bostadsförsörjning 2021 – samrådsversion, 2021-04-09. 

Tjänsteskrivelse, 2021-03-30. 

Beslut skickas till 
Samhällsplaneraren 
______________
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§ 83 Dnr 2021/73 336 KS 
 
Remiss angående Skogsutredningens betänkande SOU 2020:73  Stärkt 
äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
att  lämna remissyttrande i enlighet med förslag bifogat  

Ärendebeskrivning 
Borgholms kommun har getts tillfälle att inkomma med synpunkter på Skogsutred-
ningens betänkande SOU 2020:73, Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och 
naturvård i skogen.  

Utredningen föreslår att regeringen bör ge Naturvårdsverket i uppdrag att inleda 
förstudier för att bilda nationalpark av delar av ekoparkerna Böda, Halle- och Hun-
neberg, Hornslandet och Hornsö. Utredningen slår också fast att riktlinjerna till Na-
turvårdsverket bör vara att de nya nationalparkerna, vad gäller föreskrifter, skötsel 
samt anläggningar för besökare skall utformas på ett sätt som innebär förbättrade 
förutsättningar för naturturism, friluftsliv samt lokal och regional utveckling. 

Bakgrunden till förslaget är att skyddad natur kan fungera som en tillväxtmotor in-
om bioekonomi och landsbygdsutveckling då sådana naturområden utgör destina-
tioner för en växande besöksnäring. Nationalparker bedöms ha bäst förutsättningar 
att locka besökare och därför bör bildandet av nationalparker prioriteras.  

Utredningen föreslår bland annat också att Naturvårdsverket bör ges i uppdrag att 
utreda och föreslå förändringar i förutsättningarna för bildande av nationalpark och 
naturreservat. 

Beslutsunderlag 
Borgholms kommuns remissyttrande på SOU 2020:73: Stärkt äganderätt, flexibla 
skyddsformer och naturvård i skogen, 2021-04-09.  
Ölands Naturskyddsförening & Naturskyddsföreningen Kalmar läns skrivelse om 
ekoparker ställd till kommunen, 2021-02-25. 
Remittering av Skogsutredningens betänkande SOU 2020:73 
Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen, 2021-02-05. 

Beslut skickas till 
Miljödepartementet 
______________
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§ 84 Dnr 2021/44 149 KS 
 
Medfinansiering till projekt "Bredda Bruna Bönor från Öland" 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
att  meddela Länsstyrelsen i Kalmar län att Borgholms kommun avstår från att 

delta i projektet. 

Ärendebeskrivning 
Länsstyrelsen i Kalmar län har i en skrivelse till kommunen lämnat en förfrågan om 
att delta som medfinansiär i ett projekt menat att stödja odlingen av bruna bönor på 
Öland. 

Länsstyrelsen har fått beviljat bidrag från Jordbruksverket om 70 % av projektkost-
naden upp till 2 099 118 kronor, villkorat bland annat att andra offentliga medfinan-
siärer bidrar med resterande 30 % av projektkostnaden. 

I den budget som initiativtagarna föreslagit ska resterande 30 % finansieras med 
bidrag från Region Kalmar län (med 450 000 kronor, vilket motsvarar 15 %), Mör-
bylånga kommun (med 225 000 kronor, vilket motsvarar 7,5 %) och Borgholms 
kommun (med 225 000 kronor, vilket motsvarar 7,5 %).  

Projektet sträckser sig över tre år och målen med projektet är: 

- 3- 4 nya produkter tas fram, 
- 1 ny rätt tas fram – Öländare, 
- 1 utställningsunderlag om bruna bönan tas fram, 
- 8 000 - 10 000 bönpåsar tas fram och delas ut till besökare, 
- 1 skyltunderlag och skyltar tas fram för till de restauranger som serverar Ölän-

daren, 
- Deltagande i evenemang som Ölands Skördefest, Bruna bönans dag, med me-

ra, 
- Minst 1 nätverk skapas. 

Mörbylånga kommun bereder ärendet. Beslut är ännu inte fattat, men efter samtal 
med tjänstepersoner på kommunen har det noterats ett intresse att delta som med-
finansiärer hos flera politiker i Mörbylånga. 

Beslutsunderlag 
Jordbruksverkets beslut att delvis bevilja Länsstyrelsen i Kalmar läns ansökan om 
projektstöd för Bredda Bruna Bönan från Öland med journalnummer 2019-3138 in-
om landsbygdsprogrammet 2014–2020, 2021-02-25. 
Ursprunglig projektplan Bredda Bruna Bönan, 2021-02-25. 
Presentation av Projekt Bruna bönor, 2021-02-22. 
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Tjänsteskrivelse från Mörbylånga kommun 2021-03-30. 

Beslut skickas till 
Länsstyrelsen i Kalmar län 
Mörbylånga kommun 
Region Kalmar lä 
______________

6



 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-04-13 85   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 85 Dnr 2020/233 109 KS 
 
Motion (Per Lublin ÖP) - Förslag att kommunen ska söka erforderligt 
tillstånd för kameraövervakning med fortlöpande filmning i syfte att 
kunna beivra och förebygga brottslighet på torget i Borgholm 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige  
att  avslå motionen om att kommunen ska söka erforderligt tillstånd för att bedri-

va kameraövervakning med fortlöpande filmning i syfte att kunna beivra brott 
och förebygga brottslighet på torget i Borgholm. 

Ärendebeskrivning 
Per Lublin (ÖP) har inkommit med en motion i syfte att kommunen ska söka erfor-
derligt tillstånd för att bedriva kameraövervakning med fortlöpande filmning i syfte 
att kunna beivra brott och förebygga brottslighet på torget i Borgholm. Motionen 
behandlades av kommunfullmäktige 2021-02-15 § 7. Kommunfullmäktige besluta-
de att lämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.  

Beslutsunderlag 
Motionen. 

Tjänsteskrivelse, 2021-04-09. 

Bedömning 
Tillstånd till kameraövervakning ska sökas i enlighet med kamerabevakningslagen 
(2018:1200). Enligt kamerabevakningslagen ska även EU:s dataskyddsförordning 
och lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsför-
ordning samt föreskrifter till denna lag beaktas vid ansökan om kameraövervak-
ning. Dataskyddsförordningen avser att skydda den personliga integriteten. Skyd-
det för den personliga integriteten beträffande ansiktsigenkänning är mycket högt. 
För barn är skyddet ännu högre än för vuxna. 

För att kunna göra en ansökan krävs omfattande teknisk information om den ut-
rustning som ska användas, inklusive hur den sparade filmen lagras, vilket ger en 
uppskattad kostnad av minst 100 000 kronor. För en kommun som ska göra en ny 
personuppgiftsbehandling som omfattar känsliga personuppgifter, dit film där ansik-
ten kan identifieras räknas, krävs först en utredning som styrker att värdet av be-
handlingen väger tyngre än den personliga integriteten. Att göra en sådan utred-
ning kostar inklusive konsultkostnader minst 150 000 kronor. Utredningen ska god-
kännas av Integritetsskyddsmyndigheten (tidigare Dataskyddsinspektionen). Det 
medför att redan att göra en ansökan kostar mera än de objekt som hittills varit 
drabbade av skadegörelse på torget. 
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Att få tillstånd till kameraövervakning av torget, en plats där många människor in-
klusive barn vistas, är knappast möjligt. Två bränder som orsakat skador för 20 
000-30 000 kronor ska ställas mot att kommuner fått vite upp till 500 000 kronor för 
kränkning av personlig integritet med ansiktsigenkänning av minderårig. Det skulle 
möjligen gå att få tillstånd till övervakning av utsatta objekt om kameran endast 
fångade objektet under den kortare tid som objektet finns på torget. Inte heller det 
är sannolikt givet värdet av skadegörelsen samt att det hittills bara inträffat två 
gånger.  

Konsekvensanalys 
Även om det mot förmodan skulle gå att få tillstånd för begränsad kameraövervak-
ning av enskilda objekt på torget under vissa tider skulle kostnaderna inte motsvara 
nyttan givet de krav som ställs. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen  
Kommunfullmäktige för avgörande 
Motionären 
______________
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§ 86 Dnr 2020/223 805 KS 
 
Bidrag till Ölands hembygdsförbund och Ölands museum Himmelsber-
ga 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
att  uppdra kommunchefen att sondera interesset och förutsättningarna för ge-

mensamma forum för stöd till vissa kulturfrämjande organisationer som är av 
gemensamt intresse för båda kommunerna på Öland. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott har diskuterat bidrag till Ölands Hem-
bygdsförbund och Ölands museum Himmelsberga. Utskottet ansåg 2020-12-07 att 
bidrag till Ölands hembygdsförbund och Ölands museum Himmelsberga är en ge-
mensam fråga för de båda Ölandskommunerna och borde beslutas av Ölands 
kommunalförbund. Utskottet förselår att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
att tillsammans inleda diskussioner med Mörbylånga kommun om bidrag till Ölands 
hembygdsförbund och Ölands museum Himmelsberga ska flyttas till Ölands kom-
munalförbund. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott 2020-12-07 § 34. 

Beslut skickas till 
Kommunchef 
______________ 
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§ 87 Dnr 2019/26 012 KS 
 
Uppföljnings- och avstämningsmöte 2019-2022; utbildningsnämnden 

Ärendebeskrivning 
Målet med uppföljnings-/avstämningsmötena är att tillsammans utveckla en välkom-
nande kommun med ömsesidig respekt och förståelse. Mötet sker i dialogform i för-
sök att få en gemensam bild över vad som behöver göras. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-09 § 34 Uppföljnings- och avstämnings-
möte 2019-2022; utbildningsnämnden och styrgruppen. 
Checklista. 

Dagens sammanträde 
Diskussionen utgår från checklistan som i förväg skickats till förvaltningschefen. Av 
diskussionen frågagår bland annat: 

Aktuella större projekt 
Följande är större projekt som det redogörs för: 
- Gärdslösa skolas kommande behov inför utökning. Detta är en mycket viktig och 

prioriterad fråga. Kommunen behöver driva på den för att agera i tid. 
- Åkerboskolan, Skogsbrynet tillbyggnad, utbyggnad Runsten är alla större projekt 

som pågår och kommer få påverkan på verksamheten.  
- Lokalbehovet för den centrala förvaltningen ska förbättras – åtgärda A-husets 

brister. 

Sjukfrånvaron 
Arbetsmiljöarbete utifrån medarbetarenkät och Sunt arbetsliv. Pandemin sätter spår 
i stor oro på vissa håll och det leder till ökad sjukfrånvaro. En balans mellan barn 
och elevers rätt till utbildning och pandemins konsekvenser ligger till grund för fat-
tande av beslut. Så just nu går åtgärder mycket ut på att med ett nära ledarskap för-
söka skapa lugn och fatta rätt beslut för verksamheten.  

Utveckling i verksamheten 
- Kvalitetsarbete, digitalisering, vidareutveckling av elevhälsan och flöde i arbets-

processer för identifiering av extra administrativ tjänst. 

Följande har identifierats som utmaningar för nämndens verksamhet under inneva-
rande år: 

- Att kunna rekrytera behörig personal i de specialiserade delarna som exempel-
vis: skolpsykolog, skolsköterska, specialpedagoger, legitimerade ämneslärare 
med flera. 
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- I ett kommunperspektiv säkerställa och ta hand om effekterna av pandemin för 
såväl gammal som ung. 

- Anpassa verksamheter efter att ha mindre personal. För att skapa likvärdiga för-
utsättningar för barn och elever i kommunen fördelas resurserna som finns att 
tillgå. Detta påverkar i olika grad vilka anpassningar som behövs utifrån ekono-
min. 

Följande större omvärldsförändringar har skett som påverkar verksamheten: 

- Nytt läraravtal som precis är slutförhandlat och trädde i kraft 2021-04-01.  

Detta görs med hänsyn till att uppfylla nämndens verksamhetsplan: 

- Stort fokus ligger nu på det som benämns ”utbildningsskulden” där kommunen 
behöver säkerställa elevernas kunskapsresultat och den negativa påverkan 
pandemin har på dessa. Där är det statliga bidraget till stor nytta och riktas till de 
som rektor bedömer mest behöver stödet.  

- Fokus på fullmäktigemålen God Hälsa och välbefinnande och God utbildning för 
alla är väldigt stort nu då pandemin påverkar dessa delar mycket. Anständiga 
arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt och Hållbar konsumtion och produktion är 
också delar som med naturlighet finns med i en utbildningsförvaltnings arbete. 
Detta då de också med tydlighet regleras i Skollagen. Resultat av vårt fokus 
återkommer vi till längre fram.  

Uppföljning av internkontroll 
Säker kommunikation med vårdnadshavare och rutiner vid elevfrånvaro är fokusom-
råden inom den interna kontrollen. Kommunens läroplattform och utbildningar i den 
är det som ska leda till ett bra resultat. I övrigt så är säkerställa för den interna upp-
följningen en god struktur i arbetet där den administrativa chefen har detta uppdrag 
att hålla i och se till att det genomförs. 

Ekonomisk uppföljning 
Det finns en stor ekonomisk medvetenhet hos cheferna. Någon enhet som tidigare 
haft bättre förutsättningar än andra får ta ett kraftigare tag 2021 då anpassningar in-
te gjorts över tid. Det nya läraravtalet kan få ekonomiska konsekvenser i form av 
satsningar på lärargrupperna och likaså kan de nya kursplanerna som träder ikraft 
till hösten 2022 få en ekonomisk påverkan. Nämnden vet dock inte ännu detta med 
säkerhet. Fortfarande har kommunen en stor kostnad i skolskjuts som inte går att 
påverka. Kommunen har elever med stora behov och det finns en skyldighet att mö-
ta alla elevers behov. Nämnden är utmanad att skapa bästa förutsättningar för dem. 
Detta kostar mycket ekonomiskt och resursmässigt.  

Nämndens medskick till kommunstyrelsen 
Vikten av de mjuka värdena i spåren av pandemin och att satsa på kommunens 
unga och gamla efter den situation samhället går och har gått igenom det senaste 
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året. Prioriteringar för att möta de negativa effekter som identifieras är väldigt viktigt 
för Borgholms kommuns medborgare. 

Beslut skickas till 
Utbildningsnämnden för kännedom 
______________
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§ 88 Dnr 2021/95 253 KS 
 
Försäljning av HSB-lägenhet  dela verkställande av fullmäktigebeslut 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
att godkänna att värdering görs av kommunens mäklare. 

att lägenheten nummer 0014, 1 rum och kök (38 m2) på Storgatan 48B, i sam-
band med värdering av kommunens mäklare läggs ut till försäljning. 

Ärendebeskrivning 
Kommunen har idag cirka 46 stycken bostadsrätter i olika HSB föreningar i Borg-
holm. 

Bostadsrätten på Storgatan 48B har tidigare använts som träningslägenhet av so-
cialförvaltningen.  

Kommunfullmäktige har 2013-09-30 § 132 (ärende KS 2013/27-253) beslutat att 
sälja kommunens HSB-lägenheter.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-04-09. 

Bedömning 
Lägenheten har sanerats då påtaglig rökdoft förekommit efter tidigare hyresgäst.  

I övrigt anses lägenheten vara i godtagbart skick.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott har på delegation att besluta om fastighetsförsälj-
ning om det är verkställande av fullmäktigebeslut. 

Beslut skickas till 
Fastighetsavdelningen 
______________
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§ 89 Dnr 2021/35 009 KS 
 
Medborgarlöften - Möte med Polisen Öland 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
att  ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att tillsammans med polisen ta 

fram förslag på ett eller flera medborgarlöften för att öka tryggheten i kom-
munen och överlämnar förslag till kommunstyrelsen. 

att  ge kommunchefen uppdrag att undersöka möjligheten att bilda ett brottsföre-
byggande råd. Förslag ska föreslå vilka som funktioner som kan ingå. 

att godkänna att samarbetsavtalet mellan kommunen och polismyndigheten för-
längs med ytterligare två år. 

Ärendebeskrivning 
Borgholms kommun och Polismyndigheten har undertecknat ett samverkansavtal, 
som syftar till att utifrån den lokala problembilden förebygga brott och öka trygghe-
ten för de som bor, vistas och verkar inom kommunen. Ett led i avtalet är att ge-
mensamt ta fram medborgarlöften baserade på den lokala problembilden. 

Beslutsunderlag 
Samverkansavtal mellan Borgholms kommun och Polisen 2018-03-05 (förlängt då 
det inte sagts upp av någon part). 

Medborgarlöften 2019-2020, 2019-03-08. 

Tjänsteskrivelse, 2021-04-07. 

Bedömning 
Borgholms kommun har deltagit i den nationella undersökningen om hur trygga 
medborgarna upplever sig vara. Kommunen rankas där som tryggast i hela polis-
region Syd.  

Borgholms kommun har även gjort en egen undersökning – medborgardialog – om 
trygghet digitalt. 80 unika personer svarade. Även resultatet av den undersökning-
en tyder på att medborgarna i kommunen upplever sig trygga. I frisvarsfältet nämns 
ett antal frågor där de svarande anser att ytterligare åtgärder behövs för att förbätt-
ra tryggheten.  

Om man länkar samman medborgarnas åtgärder med de brott och liknande förete-
elser som faktiskt rapporteras i kommunen blir bedömningen att det finns några 
områden där det finns anledning att stärka insatserna. 

1) Ungdomar. Det förekommer en del skadegörelse, störningar med upplevd 
otrygghet som följd från ungdomsgäng främst i Borgholms tätort. Samtidigt visar 
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andra undersökningar att alkoholdebuten hos ungdomar i Borgholm är över riks-
snittet. Det innebär att ungdomarna i kommunen intar alkohol för första gången vid 
en lägre ålder än genomsnittet för landet. Insatser i syfte att försöka höja åldern för 
alkoholdebut är lämpligt ur hälsosynpunkt för kommunens ungdomar, och det kan 
inte uteslutas att det finns ett samband mellan alkoholdebut och störningar eller 
skadegörelse.  

2) Våld i hemmet. Relationsbrott och våld i hemmet har i landet som helhet ökat 
under corona-pandemin. I kommunen har någon motsvarande ökning inte kunnat 
beläggas, men det kan inte heller säkerställas att kommunen avviker från landet i 
övrigt. En lämplig åtgärd bedöms därför vara att med stöd av andra kommuner och 
nationella åtgärdsförslag som grund prioritera arbetet för att motverka våld i hem-
met i närtid. 

3) Viltolyckor. Borgholms kommun sticker ut som en kommun med väldigt många 
viltolyckor. I medborgardialogen anser många att åtgärder för att sänka hastigheten 
på vägarna bör vidtas. Viltolyckor och hastighet hänger ofta ihop. Att kommunen 
och polisen gemensamt driver kampanjer för att motverka viltolyckor vore en bra 
åtgärd för trafiksäkerheten. 

4) Bedrägerier. Antalet bedrägerier mot äldre har ökat kraftigt. I Borgholms kom-
mun är medelåldern hos befolkningen högst i landet. Det finns därför all anledning 
att särskilt engagera sig i brott som drabbar äldre. Polisen har med stöd av kom-
munen redan inlett en upplysningskampanj i syfte att skydda äldre mot denna typ 
av brott. Fler åtgärder kan behövas. 

Bedömningen blir att det inom de fyra ovanstående områdena är lämpligt att Borg-
holms kommun och Polismyndigheten i samverkan formulerar medborgarlöften för 
perioden 2021-2022.  

Samverkansavtalet med Polismyndigheten tecknades ursprungligen 2018 och har 
därefter förlängts och gäller nu till och med utgången av 2021. Avtalen är skrivet så 
att det efter samråd mellan parterna kan förlängas med två år i taget. Bedömning-
en är att avtalet bör förlängas för ytterligare en tvåårsperiod (2022-2023) utan änd-
ringar. Polismyndigheten gör samma bedömning. 

Beslut skickas till 
Utvecklingsstrategen 
Polismyndigheten 
Kommunchefen 
______________
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§ 90  
 
Redogörelse för arbetet med kommunens lokalförsörjningsplan och 
underhållsplan 

Ärendebeskrivning 
Fastighetsavdelningen har bjudits att redogöra för kommunens underhållsplan för 
fastigheter. 

Dagens sammanträde 
Fastighetschefen och fastighetsstrateg redogör för kommunens underhållsplan för 
fastigheter. 

______________
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§ 91 Dnr 2021/90 519 KS 
 
Diskussionspunkt: Åtgärder mot störande trafik (bil och a-traktor) utan-
för Slottsskolan 

Ärendebeskrivning 
Utbildningsförvaltningens förebyggande team, ungdomssamordnaren och utveck-
lingsstrategen är bjudna för att diskutera anmäld problematik med störande trafik 
(bil och a-traktor) utanför Slottsskolan.  

Beslutsunderlag 
Kommunikation och skrivels till kommunen om åtgärder mot störande trafik (bil och 
a-traktor) utanför Slottsskolan, 2021-04-02. 

Dagens sammanträde 
Utbildningsförvaltningens förebyggande team och ungdomssamordnaren informerar 
arbetsutskottet om följande: 

Förebyggande teamet gör rundor ute i samhället 4-6 gånger i månaden och har kon-
tinuerligt dialog med berörda ungdomar och anser att det är effektivt att föra en dia-
log med de berörda. Huvudproblemet uppfattas vara att de berörda ungdomarna kör 
för fort. Ett problem med att hitta andra platser och lokaler för ungdomarna som kör 
motorfordon är att dessa också vill vistas på lokaler som ligger centralt (exempelis 
fritidsgårdar) mellan körningar.  

Förebyggandet teamet och polisen ska prata med de berörda ungdomarna näst-
kommande tisdag.  

Kommunchefen ska informera arbetsutskottet om dialogen vid nästa sammanträde. 

______________
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