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§ 138 Dnr 2022/11 002 KS 
 
Information från verksamheten, verkställighet samt redovisning av de-
legationsbeslut 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 

att  stödja årets Ölandsby med kostnaden på 40 000 kronor för att hyra en stor-
bildsskärm i samband med Skördefesten. 

Ärendebeskrivning 
Kommunchefen ska regelbundet informera kommunstyrelsen och dess utskott om 
kommunens arbete och kontinuerligt återge lägesbeskrivningar. 

Bedömning 
De senaste tillfällena årets Ölandsby har variet en av Borgholms kommuns byar 
har det funnits en storbildsskärm för att göra sitt värdskap mer tillgängligt och tillåta 
fler besökare. Rälla har meddelat att de själva inte kan  

Kommunstyrelsens arbetsutskott bedömer att, tack vare det prognostiserade goda 
resultatet och att Rälla har ett litet underlag för att själva finansiera kostnaden för 
en storbildskärm, så som  

Dagens sammanträde 
Kommunchef redogör för bland annat: 

 Ledningsgruppen förberedare att avsluta sitt deltagande i Sveriges kommuner 
och regioners (SKR) projekt Effektivare kommuner. 

 Flera föreningar har sökt bidrag och stöd utanför kommunens riktlinjer för bidrag. 
Förvaltningen kommer överlämna frågan om hur kommunen ska bereda frågor 
som denna. 

 Skördefesten planeras. Kommunen kommer upplåta sin lilla scen som vanligt 
och frågan har kommit om kommunen kan stödja årets Ölandsby med att stå för 
kostnaden av att hyra en storbildskärm i samband med invigningen. Kostanden 
är 40 000 koronor.  

 Utvärderingen av Victoriadagen genomförs. 

 Kommunchefen redogör för hur COVID-19 har påverkat kommunen och länet 
under sommaren. Socialförvaltningen har haft höga sjukskrivningstal under 
sommaren. 

______________
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§ 139 Dnr 2022/133 000 KS 
 
Remittering av rapporten Översyn av lokala säkerhetsnämnder (SSM 
2022:07 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
att  lämna bilagt yttrande över remissen till Miljödepartementet. 

att  kommunen föreslår en representant i kommande insynsråd avseende kärne-
nergiverksamheten i Oskarshamns kommun 

Ärendebeskrivning 
Lokala säkerhetsnämnder har sedan 1980-talet funnits vid Sveriges kärnkraftverk. 
Dessa har enbart berört den eller de kommuner i vilka kärnenergiverksamheten 
bedrivs. I säkerhetsnämnden för Oskarshamns kärnkraftverk (OKG) ingår därför 
bara ledamöter från Oskarshamns kommun. I det nya EU-direktiv som styr bered-
skapszonerna runt kärnenergiverksamhet inkluderas Borgholms kommun i den ytt-
re beredskapszonen runt OKG. Borgholms kommun bereds därför möjlighet att ytt-
ra sig över den utredning som gjorts av befintliga säkerhetsnämnder och som även 
föreslår utveckling av dessa anpassad efter de nya förutsättningarna. 

Beslutsunderlag 
Rapporten Översyn av lokala säkerhetsnämnder (SSM 2022:07), 

Förslag till yttrande över rapporten Översyn av lokala säkerhetsnämnder. 

Bedömning 
Utredningen om lokala säkerhetsnämnder föreslår i stort sett oförändrad verksam-
het för dessa nämnder. Det som skiljer är att man anpassar verksamheten till det 
nya regelverk som följer av EU-direktivet som syftar till att likrikta beredskapen runt 
kärnkraftverk i hela EU. Dessutom görs förändringar i nämndernas ekonomi ef-
tersom befintliga nämnder har ackumulerat medel över flera år. Nämnderna fö-
reslås även byta namn till insynsnämnder, vilket bättre speglar nämndernas man-
dat.  

Genom de nya beredskapszonerna ingår norra Borgholms kommun, från Löttorp 
och norrut, i den yttre beredskapszonen runt Oskarshamns kärnkraftverk. Det in-
nebär en ökad beredskap på norra Öland, med bland annat inomhusvistelse, utde-
lande av jodtabletter och tyfoner som varnar. Den skärpta beredskapen föranleder 
medverkan i de blivande insynsråden även för Borgholms kommun.  

Utredningens förslag, som gäller samtliga kärnenergianläggningar i Sverige, kan 
tolkas som att Borgholms kommun borde få utse en ledamot till insynsnämnden för 
Oskarshamns kärnkraftverk. I remissvaret bejakar kommunen förslaget att få möj-
lighet att delta i insynsnämnden. 
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Konsekvensanalys 
Förslaget har inga ekonomiska konsekvenser för kommunen eftersom in-
synsnämnden även fortsättningsvis föreslås vara statligt finansierade. Kom-
munen kommer dock att förväntas utse minst en förtroendeval politiker att 
representera kommunen i insynsnämnden. Beroende på vad utsedda politi-
ker i övrigt har för förtroendeuppdrag kan uppdraget medföra viss påverkan 
på den utsedda personens arvode.  

______________
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§ 140 Dnr 2022/139 214 KS 
 
Start-PM Detaljplan Stenninge 2:10 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
att kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner Start-PM för detaljplan Stenninge 
2:10 

Ärendebeskrivning 
Syftet med detaljplanen att utöka byggrätten för området för att möjliggöra uppfö-
rande av 2 stycken flerbostadshus. Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2019-
11-22 §225 att bevilja positivt planbesked.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-07-06. 

Start-PM, upprättat 2022-07-06 

Bedömning 
Detaljplanen drivs som en exploatörsdriven plan. Kommunen ansvarar för ta fram 
detaljplanehandlingar, beställer nödvändiga utredningar, kvalitetssäkring och arbetet 
med den kommunala hanteringen. Kommunens del i detaljplanearbetet bekostas 
genom plankostnadsavtal som ska upprättas mellan kommunen och fastighetsägar-
na. Kommunen äger ingen mark inom planområdet. 

Konsekvensanalys 
Detaljplanen drivs som en exploatörsdriven plan. Kommunen ansvarar för ta fram 
detaljplanehandlingar, beställer nödvändiga utredningar, kvalitetssäkring och arbetet 
med den kommunala hanteringen. Kommunens del i detaljplanearbetet bekostas 
genom plankostnadsavtal som ska upprättas mellan kommunen och fastighetsägar-
na. Kommunen äger ingen mark inom planområdet. 

______________
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§ 141 Dnr 2021/92 400 KS 
 
Internremiss - Handlingsplan för Ekosystemtjänster 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
att  godkänna förslag till handlingsplan för ekosystemtjänster för internremiss. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige 2021-08-16 § 95 gav kommunstyrelsen i uppdrag att upprätta 
en strategi med tillhörande handlingsplan för arbetet med ekosystemtjänster. 
Kommunstyrelsen har även i uppdrag att kontinuerligt se över och eventuellt revi-
dera befintliga styredokument. Kommunfullmäktiges uppdrag har därför kombine-
rats med detta uppdrag. Förvaltningen arbetar därför med ett förslag att skapa en 
övergripande strategi för hållbarhetsfrågor som kan komma att ersätta flera separa-
ta styrdokument. Som en del av denna beredning har förvaltningen tagit fram ett 
förslag till handlingsplan för ekosystemtjänster. Denna är bland annat tänkt som 
underlag för strategin.  

Syftet med strategin och handlinsplanen är att få en bättre långsiktighet och sam-
arbete för att förbättra omhändertagandet och stärkandet av ekosystemtjänster i 
Borgholms kommun. Handlingsplanen har tagits fram i samarbete med tjänsteper-
soner under kommunförvaltningen, utbildningsförvaltningen samt Borgholms Ener-
gi. Strategin kommer att presenteras i ett senare skede, i samband med att håll-
barhetsstrategin presenteras. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-07-22. 

Remissversion handlingsplan för ekosystemtjänster. 

Kommunfullmäktige 2021-08-16 § 95. 

Beslut skickas till 
Utbildningsnämnden 
Borgholms Energi 

 
______________
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§ 142  
 
Möte med revisor om revisionsfrågor 

Ärendebeskrivning 
Revisorerna har beställt tre granskningar av kommunstyrelsens verksamhet, inklu-
sive uppföljning av tidigare granskningar. 

Till dagens sammanträde är revisor från Qualitarium bjuden för att ställa frågor till 
kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Dagens sammanträde 
Revisor från Qualitarium ställer frågor, bland annat om följande: 

 Kommunikationen med kommunens revisorer. 

 Hur kommunstyrelsen följer upp genomförandet och effekten av åtgärder 
som följer av granskningsrapporter. 

______________
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