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§ 164 Dnr 2022/95 041 KS 
 
Årsplan med budget 2023 med plan för 2024-2026 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige 
att  skattesatsen 2023 blir oförändrad 21,58 kronor per hundra kronor. 

att  anta förändringar av samt tillkommande taxor och avgifter för år 2023. 

att  anta Årsplan med budget 2023 samt plan för år 2024-2026. 

att  anta föreslagen investeringsram för år 2023 och föreslagna projekt samt in-
vesteringsplan för 2024-2027. 

att  delegera till kommunstyrelsen att prioritera inom de godkända investerings-
projekten. 

att  delegera till kommunstyrelsen att göra eventuella om budgeteringar av drift- 
och investeringsmedel från 2022 till år 2023. 

att  ge kommunstyrelsen rätt att under år 2023 omsätta lån det vill säga låna upp 
motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2023. 

att  godkänna upplåning avseende långsiktiga investeringar, upp till 40 miljoner 
kronor under år 2023. 

att  delegera till kommunstyrelsen att besluta om förändringar inom av kommun-
fullmäktige beslutade totala ramar. 

att  borgensavgiften för affärsverksamhet uppgår till 0,41 procent år 2023. 

att  borgensavgiften för allmännyttigt bostadsbolag uppgår till 0,4 procent år 
2023. 

att  borgensavgiften för återvinning och avfall samt vatten och avlopp uppgår till 
0,0 procent år 2023. 

att  nivå för att räknas som investering ska uppgå till 1 prisbasbelopp. 

att  överlämna till kommunfullmäktige att godkänna revisionens förslag till budget 
för år 2023. 

att  anta Internkontrollplan 2023 som del av Årsplan med budget 2023 med plan 
2024-2026. 
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Ärendebeskrivning 
Budgetberedningen har lämnat förslag till årsplan med budget 2023 samt plan för 
år 2024-2026 till kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Förslagen till nämndernas taxor är fastställda i respektive nämnd. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-26. 

Budgetförutsättningar - Budget 2023 samt plan 2024-2026. 

Förslag till Årsplan med budget 2023 med plan 2024-2026. 

Riskbedömning 2023 - Internkontrollplan 2023. 

Bruttolista - Riskbedömning 2023 (underlag till Internkontrollplan 2023). 

Förslag till Taxor 2023 Kommunstyrelsen. 

Utbildningsnämnden 2022-09-07 § 74 med förtydligande. 

Bedömning 
I årets förslag till årsplan med budget har kommunledningsförvaltningen inkluderat 
en, som en del av kommunens internkontrollarbete, riskbedömning/internkontroll-
plan med fem risker som kommunen bör fokusera på kommande verksamhetsår. 
Dessa valda ur en bruttolisa av potentiella riskområden, identifierade av en refe-
rensgrupp bestående av ledande tjänstepersoner i kommunens förvaltningar. Den-
na bruttolista har bifogats beslutsunderlaget. 

De risker som särskilt lyfts är inom områdena kompetensförsörjning informations-
säkerhet, barnkonventionen och krishantering. Ytterligare bedömning och identifie-
rade konsekvenser framgår av det bifogade beslutsunderlaget. 

Dagens sammanträde 
Till dagens sammanträde har utbildningsnämndens arbetsutskott kallats för att dis-
kutera budgetberedningens förslag till budgetram.  

Yrkande 
Ilko Corkovic (S) yrkar bifall till budgetberedningens förslag till beslut. 

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut. 

Propositionsordning 
Av framställd proposition på framlagt yrkande finner ordföranden att kommunstyrel-
sens arbetsutskott beslutar stödja budgetberedningens förslag till beslut.  

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Revisorerna 

4



 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2022-10-11 164   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

Ekonomiavdelningen 
Samtliga nämnder 
______________
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§ 165 Dnr 2022/118 001 KS 
 
Översyn av den politiska organisationen 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfull-
mäktige 
att  godkänna nuvarande nämndsorganisation samt fullmäktigeberedningar i 

Borgholms kommuns med följande ändringar. 

att  avskaffa miljö- och hållbarhetsberedningen. 

att  ge kommunstyrelsen i uppdrag att, likt brottsförebygganderådet, kommunala 
pensionärsrådet och näringslivsrådet, bilda ett råd för miljö, klimat och vat-
ten-frågor. Rådet ska inte fatta några egna beslut, utan ska primärt fungera 
som ett forum för en djupare dialog och politisk beredning av och om miljö, 
klimat och vattenfrågor. 

att  det ska finnas ett utskott underställt kommunstyrelsen för att styra kommun-
ledningsförvaltningens tekniska avdelning; bereda tekniska frågor (frågor rö-
rande fastigheter, vägar, trafik, förvaltning av grönområden, hamnar, kost, 
lokalvård och transport) inför beslut i kommunstyrelsen; samt fatta beslut i 
frågor där beslutanderätten delegerats utskottet. 

att  kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott ska bereda frågor relaterade till 
kultur samt fritid inför beslut i kommunstyrelsen, om inte särskilt skäl förelig-
ger. 

att  kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskotts arbete ska ledas av en ordfö-
rande. 

att  nuvarande ansvar för att leda och samordna utvecklingen gällande gymna-
sie-utbildningar vilka berör invånarna i kommunen flyttas från kommunstyrel-
sen till utbildningsnämnden, men att ansvaret för utvecklingen gällande hög-
skoleutbildningar och vuxenutbildningar vilka berör invånarna i kommunen 
ligger kvar hos kommunstyrelsen. 

att  kommunfullmäktiges sammanträden som regel hålls på dagtid. 

Ärendebeskrivning 
Fullmäktige har beslutat (§ 146/2020) att fullmäktiges ordförande ska göra en över-
syn av ersättningsreglerna i kommunen och se över den politiska organisationen 
tillsammans med en representant från varje parti representerat i fullmäktige. Ar-
betsgruppens resultat ska presenteras fullmäktige innan mandatperiodens slut. 
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Kommunstyrelsen och fullmäktiges miljö- och hållbarhetsberedning har båda läm-
nat önskemål om att arbetsgruppen särskilt ser över den politiska styrningen av 
tekniska frågor samt miljö- och hållbarhetsfrågor. 

Arbetsgruppen har under 2021 mötts flera gånger och gemensamt arbetat fram ett 
förslag till ändringar i nuvarande nämndsorganisation samt fullmäktigeberedningar. 

Socialnämnden, utbildningsnämnden och miljö- och byggnadsnämnden har lämnat 
remissvar på arbetsgruppens förslag. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från arbetsgrupp för fullmäktigeuppdrag § 146/2020 - Politisk organisation. 

Miljö- och byggnadsnämnden 2022-09-21 § 174. 

Utbildningsnämnden 2022-09-07 § 78. 

Socialnämnden 2022-09-08 § 99. 

Per Lublins (ÖP) kommentar till översynen av den politiska organisationen. 

Anne Oskarssons (SD) kommentar till översynen av den politiska organisationen. 

Bedömning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott delar i huvudsak arbetsgruppens bedömning som 
redogörs för nedan. Arbetsutskottet föreslår vissa mindre justeringar. Dessa är föl-
jande: 

 Att ordet alla tas bort från femte attsatsen eftersom den inte har någon 
funktionalitet. 

 Att Borgholms slott inte inkluderas i kultur- och fritidsnämndens bered-
ningsuppdrag. De flesta frågor som berör slottet handlar om avtalstekniska- 
och fastighetsfrågor. Med tanke på att utskottet ska bereda frågor relatera-
de till kultur samt fritid kommer utskottet bereda Borgholmsslottsfrågor när 
det gäller kultur och fritid. 

 Att orden och vuxenutbildningar i sjunde attsatsen flyttas till efter ordet hög-
skoleutbildningar i samma attsats. Detta eftersom dessa frågor är så starkt 
förknippade med näringslivsfrågor, som i dagsläget ligger hos kommunsty-
relsen. 

Arbetsutskottet gör inga bedömningar angående eventuell ändring av tidpunkt för 
fullmäktigsammanträden. 

Nedan följer arbetsgruppens bedömning. 

Överlag fungerar nuvarande nämndsorganisation bra. Arbetsgruppen har i sin ge-
nomgång av nämndernas och beredningarnas ansvar och uppgifter framför allt 
identifierat fyra förhållanden som anses vara i behov av att justeras för att få en 
bättre politisk beredning av nämndernas och fullmäktiges beslut. Det skulle förenk-
la förvaltningen och skulle öka insynen i kommunens beslutsfattande. Dessa är föl-
jande: 
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 Att miljö- och hållbarhetsberedningens ansvar, uppgift och syfte är oklart och till 
viss del lidande av sin roll som fullmäktigeberedning. 

 Att kommunledningsförvaltningens nya tekniska avdelning kan behöva någon 
form av direkt politisk översyn för att fördjupa den politiska styrningen och för-
bättra möjligheten till ansvarsutkrävande.  

 Att den politiska styrningen av kultur- och fritidsfrågor är svag och inte ges till-
räckligt med utrymme. 

 Att kommunstyrelsen har ansvar för frågor relaterade till gymnasie- och vuxen-
skolor försvårar för kommunen att se samtliga utbildningsfrågor som samman-
hängande. 

Arbetsgruppen har diskuterat flera alternativ till nuvarande nämndsorganisation 
och fullmäktigeberedningar. Dessutom har formerna för kommunfullmäktiges 
sammanträden diskuterats. 

Oklara uppgifter och ansvar för miljö- och hållbarhetsberedningen 

Arbetsgruppen har särskilt fått en förfrågan från miljö- och hållbarhetsberedningen 
att utreda dess uppdrag och ansvar. Dess uppgifter och ansvar har ansetts otydli-
ga och formatet fullmäktigeberedning har ansetts ineffektivt då beredningen inte 
har egen beslutanderätt och bara får bereda ärenden som ska avgöras av fullmäk-
tige. Det ska tilläggas att eftersom miljö- och hållbarhetsberedningen också utgör 
vatten gruppen finns ytterligare utrymme för oklarheter vad gäller beredningens 
syfte och uppdrag. 

Revisorerna har dessutom under arbetsgruppens arbete kommit med en gransk-
ning av kommunens miljö- och hållbarhetsarbete. I denna framhäver revisorerna 
bland annat att miljö- och hållbarhetsberedningens roll bör ses över. Beredningens 
formella uppgift anses också idag uppfyllas i och med kommunstyrelsens bered-
ningsansvar har. 

Fördelar som lyfts med att ha en fullmäktigeberedning är dennas relativt fria form. 
Exempel på detta är att det tillåtit partierna att nominera ledamöter som inte sitter i 
en och samma nämnd. Avsaknaden av ett ansvar har inte setts som ett problem då 
beredningens särskilda nytta har setts som ett möjligt forum för de som anses vara 
särskilt intresserade av miljö- och hållbarhetsfrågor. Om det till exempel var ett ut-
skott så skulle bara de som sitter i den ansvariga nämnden kunna väljas som le-
damöter.  

Arbetsgruppen har diskuterat flera lösningar, så som att ha kvar beredningen som 
idag; att göra om det till ett utskott under kommunstyrelsen som idag har ansvaret 
för miljö- och hållbarhetsfrågor; att avskaffa beredningen och ersätta dess funktion 
med ett råd i likhet med näringslivsrådet, brottsförebyggande rådet och kommunala 
pensionärsrådet; samt att avskaffa det utan att ersätta det, vilket skulle innebära att 
hela funktionen tas över av kommunstyrelsen.  

Att ha ett utskott har varit en form som diskuterats. Denna form skulle underställa 
gruppen kommunstyrelsen, men också ge den en tydligare funktion i berednings-
gången och ge den ett större mandat att besluta i vissa frågor (om kommunstyrel-
sen delegerade en viss del av sin beslutande rätt) och ges en större möjlighet att 
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bereda ärenden som inte nödvändigtvis måste avgöras i fullmäktige. Dock skulle 
formen begränsa antalet ledamöter, vilka som skulle kunna väljas till ledamöter, 
öka gruppens administrativa kostnader och inte vara lika tillåtande vad gäller inklu-
dering av tjänstepersoner i gruppens diskussioner som ifall ett råd bildas. Att dela 
upp ansvaret för att diskutera och bereda frågorna anses inte kunna ersätta bered-
ningens funktion och skulle troligen komplicera styrningen i dessa frågor. Av den 
anledningen har detta alternativ inte beretts ytterligare. 

Att bilda en helt ny nämnd har av en majoritet i arbetsgruppen åsidosatts, delvis 
med hänvisning till argumentet som lyfts nedan i diskussionen om valet mellan tek-
niskt utskott och nämnd, delvis för att brister som eventuellt finns i kommunstyrel-
sens ansvar inte är det som lyfts som problem av arbetsgruppen och inte heller 
förbättras med en hel ny nämnd enbart för dessa frågor. Frågan om att bilda en ny 
nämnd med ansvar för hållbarhets-, tillväxt och kulturfrågor har också lyfts. Dock 
har risken för att de andra frågorna skulle få ännu mindre uppmärksamhet än idag 
pointerats som ett starkt argument emot denna lösning, tillsammans med de kost-
nader som en nämnd innebär. 

Ett råd skulle innebära att det de områden som skulle kunna lyftas är mindre be-
gränsade än för en beredning, det skulle också inte kräva samma administration 
som ett utskott eller en nämnd. Dessutom kan ett råd inkludera andra än förtroen-
devalda. Exempelvis har kommunens näringslivsråd representanter från olika 
branscher som medlemmar. Dessutom kan personer från olika nämnder tillsättas 
som medlemmar i rådet. På detta vis behåller kommunen ett diskussionsforum och 
en remissinstans som kan samla intresse och expertis för/i klimat-, miljö- och vat-
tenfrågor. Kommunen skulle, jämfört med nu, också bli av med problemet att be-
redningens uppdrag jämfört med kommunstyrelsens uppdrag inte är tydligt. 

Politisk styrning av den tekniska förvaltningen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har i dag ett relativt stort beredande ansvar. 
Ärendekategorier som arbetsutskottet har att bereda och som utskottet har delege-
rad beslutanderätt i omfattar personalfrågor, budgetfrågor, krisledningsfrågor, ut-
vecklingsfrågor, näringslivsfrågor, tekniska frågor, representation med mera, där 
ibland icke specificerade ärenden. Arbetsutskottet ansvarar också för den generel-
la tillsynen av de andra nämnderna, bolagen och förbunden. Området tekniska frå-
gor innefattar i sin tur fastighets-, hamn-, gata och park-, lokalvårds-, transport- och 
kostfrågor.  

Arbetsgruppen har påpekat att just frågorna som berör den tekniska förvaltningen 
kan ses som särskild de övriga ansvarsområdena och att det finns ett särskilt in-
tresse att ge ytterligare utrymme för att bereda dessa frågor. Medlemmarna i ar-
betsgruppen har också uttryckt en oro för att nuvarande samling ansvar på ett och 
samma utskott har potential att skapa en för stor maktkoncentration hos en liten 
grupp förtroendevalda. Arbetsgruppen har diskuterat att skapa en ny nämnd och 
att skapa ett nytt utskott.  
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Att skapa en ny nämnd (teknisk nämnd) skulle innebära att fullmäktige skulle ges 
möjlighet att tillsätta ledamöter istället för styrelsen, vilket skulle vara fallet om ut-
skott istället utsågs. Det skulle också skapa fler valbara platser i kommunen. En 
helt ny nämnd skulle också kräva en större utökning av kommunens administrativa 
kostnader eftersom den nya nämnden skulle behöva ansvara för sitt eget diarium, 
nämndsadministration och dataskydd, med mera. Även om arbetsuppgifterna skul-
le kunna delas mellan kommunstyrelsen och den nya nämnden, skulle de ökade 
antalet uppgifter leda till väsentligt större utgifter. Budget skulle behöva allokeras till 
nämnden för administration, arvoden och ersättningar. Antalet tjänster som förvalt-
ningen tror att en ny nämnd kan behöva beräknas till mellan 0,75 och 2 heltids-
tjänster, vilket är cirka 400 000 kronor till 1 200 000 kronor per år, det skulle också 
innebära cirka 150 000 kronor till 250 000 kronor i sammanträdeskostnader. Till 
detta är ett utskott under nämnden inräknat. 

Ett nytt utskott skulle kunna skapas. Detta skulle utöka antalet styrelseledamöter 
och ersättare som skulle inkluderas i beredningsprocessens tidiga skeden. Denna 
skulle också kunna delegeras beslutanderätt i frågor som nu ligger hos styrelsen 
eller ett av de andra utskotten. Detta kan vara mer intressant om man önskar sam-
la en grupp olika frågor, så som trafik frågor och infrastrukturfrågor under ett och 
samma utskott. Förslaget som diskuteras att införa ett tekniskt utskott faller under 
denna kategori. Antalet tjänster som förvaltningen tror att ett nytt utskott kan behö-
va beräknas till mellan 0,25 och 0,67 heltidstjänster, vilket är cirka 147 000 kronor 
till 392 000 kronor per år, det skulle också innebära cirka 25 000 kronor i samman-
trädeskostnader. Detta räknar med tre ledamöter och inte med om någon av ut-
skottsledamöterna är arvoderade på ett sådant sätt så att det exkluderar samman-
trädesersättning. 

Arbetsgruppen har gjort flera jämförelser med andra kommuner, i närområdet och 
bland liknade kommuner (tolkat som Sveriges kommuner och regioners klassifice-
ring C9 Landsbygdskommun med besöksnäring). Lösningen för tekniska frågor har 
sett olika ut och arbetsgruppen har inte lutat sitt förslag på andra kommuners orga-
nisatoriska lösningar. 

Även om en konsensus inte funnits så har flest antal medlemmar i arbetsgruppen 
ställt sig bakom förslaget att skapa ett nytt utskott som huvudförslag. Detta med 
hänvisning till att kostnaderna som är förknippade med en nämnd och de samver-
kansvinster med att samla beredningen av frågor av med strategisk karaktär, det 
vill säga frågor som direkt påverkar alla nämnder verksamhet, så som fastighets-
frågor, personalfrågor och lokalvårdsfrågor under en och samma nämnd (kommun-
styrelsen). 

Det nya utskottet, om fullmäktige anser att kommunen ska införa ett sådant, fö-
reslås precis som kultur- och fritidsutskottet att ledas av en ordförande. De frågor 
som föreslås överlämnas från kommunstyrelsens arbetsutskott är fastighets-, 
hamn-, gata och park-, lokalvårds-, transport- och kostfrågor och rollen som trafik-
nämnd. Detta innebär att det nya utskottet skulle få i uppgift att anta lokala trafikfö-
reskrifter på kommunens vägnar. 

10



 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2022-10-11 165   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

Politisk styrning av kultur- och fritidsfrågor 

Arbetsgruppen anser att den politiska styrningen av kultur- och fritidsfrågor behö-
ver stärkas. Gruppen har lyft att kulturfrågorna får för lite uppmärksamhet och att 
kultur- och fritidsutskottet har ett otydligt uppdrag. Dessutom anser gruppen att det 
finns en tendens att ärenden som borde beredas av kommunstyrelsens kultur och 
fritidsutskott inte ges den möjligheten. 

En genomlysning om hur närliggande och liknande kommuner organiserar den po-
litiska styrningen av kultur- och fritidsfrågor har genomförts. Precis som med de 
tekniska frågorna har arbetsgruppen också sett till kostnaderna för att skapa en ny 
nämnd. Arbetsgruppen har också sett till varför den tidigare kultur- och fritids-
nämnden upphävdes. 

Kultur- och fritidsnämnden lades ner var på grund av att det i början av 2010-talet 
vid flera tillfällen framkommit och diskuterats att kultur- och fritidsnämnden var en 
liten nämnd med få beslutsärenden. Nämnden hade vid ett flertal tillfällen fått flyttas 
eller helt ställas in på grund av för få ärenden. När fritidsgårdsverksamheten och 
biblioteksverksamheten, från och med 2013, inte var en del av kultur- och fritids-
nämndens ansvar blev nämndens budget- och ansvarsområde än mindre. 

Kommunfullmäktige beslutade att lägga ner nämnden 2012-11-26 § 194. En av ar-
betsgruppens medlemmar som var med på den tiden anser att kulturfrågor fått mer 
uppmärksamhet sedan de inte inkluderats i samma nämnd som ansvarar för biblio-
teken, då dessa frågor lätt dominerade nämndens arbete. En tjänsteperson som 
arbetat nära både nämnden och utskottet har framfört att kultur- och fritidsfrågor 
fått ett större genomslag sedan de blev en del av kommunstyrelsens ansvarsområ-
de. 

Gruppen har särskilt diskuterat alternativ till och aspekter av nuvarande politisk 
styrning. Dessa är att göra om utskottet till en nämnd, att behålla det som ett ut-
skott men med i kommunstyrelsens reglemente tydligare befogenhet att bereda 
kultur- och fritidsrelaterade ärenden samt att göra om rollen som sammankallande 
för kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott till ordförande för kommunstyrelsens 
kultur- och fritidsutskott. Till följd av kostnaden med att skapa en ny nämnd och er-
farenheten från tidigare nämnd ställer sig arbetsgruppen bakom att fortsatt ha kvar 
kultur- och fritidsutskottet under kommunstyrelsen. Vissa av gruppens ledamöter 
har stått bakom att bilda en ny nämnd. Dock anser gruppen att kommunstyrelsens 
reglemente tydligare kan beskriva kultur- och fritidsutskottets roll i beredningspro-
cessen, exempelvis genom att förtydliga att ärenden rörande Borgholms slott ska 
beredas av kultur- och fritidsutskottet. Kommunstyrelsens reglemente bör också 
förtydliga utskottets ansvar att bereda just fritidsfrågor. 

Arbetsgruppen anser att utskottets arbete ska ledas av en ordförande. 

 
Ansvaret för utvecklingen gällande gymnasieutbildningar och vuxenutbild-
ningar vilka berör invånarna i kommunen 
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Arbetsgruppen har sett över och diskuterat möjligheten att flytta kommunstyrelsens 
ansvar för vad som i kommunstyrelsens reglemente kallas ledning och samordning 
av utvecklingen gällande gymnasieutbildningar och vuxenutbildningar […] vilka be-
rör invånarna i kommunen. 

Kommunstyrelsens ansvar i gymnasie- och vuxenutbildningsfrågor handlar i dags-
läget framför allt om att: bereda ekonomiska frågor; bevaka Kalmarsunds gymnasi-
eförbunds verksamhet; föra dialog med gymnasieförbundet samt bereda frågor an-
gående ämnen inom vuxenutbildningens ramar. 

Att ha kvar frågor relaterade till gymnasie- och vuxenskolor hos kommunstyrelsen 
kan göra det enklare att bereda budgetrelaterade frågor inom området jämfört med 
alternativet. Detta eftersom kommunstyrelsen har ett ansvar att bereda alla eko-
nomiska ärendet som ska avgöras i kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. 
Det innebär dock att även om ansvaret flyttas, så kommer inte kommunstyrelsen 
att exkluderas från en sådan process. 

Om kommunstyrelsen behåller det fulla ansvaret behåller man också de sporadis-
ka administrativa uppgifter som ansvaret innebär. Utbildningsnämndens verksam-
heter har i dagsläget flera kontinuerliga kontakter med kommunalförbundet Kalmar 
gymnasieförbund och dess skolor, framför allt i samband med övergången mellan 
grundskola och gymnasieskola. Att flytta ansvaret skulle troligen inte påverka verk-
samheterna särskilt mycket, men förtydliga ansvaret för förtroendevalda, föräldrar, 
barn och andra myndigheter. Arbetsgruppen har inte utrett ifall det skulle finnas 
några andra vinster med att flytta ansvaret, men tänkbara områden som skulle 
kunna förbättras är eventuellt resultatuppföljningen då expertisen på områdena 
skola och utbildning i dag finns i utbildningsförvaltningen och inte kommunled-
ningsförvaltningen. 

Arbetsgruppen föreslår med hänvisning till de ovanstående att ansvaret för att leda 
och samordna utvecklingen gällande gymnasieutbildningar och vuxenutbildningar 
vilka berör invånarna i kommunen. 

Arbetsgruppen föreslår också att kommunstyrelsens behåller ansvaret för att leda 
och samordna kommunens utveckling högskoleutbildningar vilka berör invånarna i 
kommunen. 

Dagens sammanträde 
Arbetsutskottet ordförande lägger fram arbetsgruppens förslag med ovan nämnda 
justeringar som huvudförslag. 

Yrkande 
Carl Malgerud (M) yrkar att arbetsgruppens förslag till fjärde attsats ändras så att 
orden ett utskott underställt kommunstyrelsen ändras till en nämnd samt styrka tex-
ten inför beslut i kommunstyrelsen; samt fatta beslut i frågor där beslutanderätten 
delegerats utskottet. 

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut. 
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Propositionsordning 
Av framställd proposition på framlagda yrkanden finner ordföranden att kommunsty-
relsens arbetsutskott beslutar bifalla huvudförslaget. 

Reservation 
Carl Malgerud (M) reserverar sig mot beslutet. 

Carl Malgerud (M) förklarar sin reservation skriftligt (se nedan). 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
______________
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Borgholm 221011 KSAU – reservation tekniskt utskott 
 
Moderaterna reserverar sig mot beslutet att införa ett tekniskt utskott för 
kommande mandatperiod pga: 
 
Jag yrkade på ett införande av en teknisk nämnd 221011. Yrkandet avslogs till 
förmån för det föreslagna tekniska utskottet mot vilket jag reserverade mig av 
följande skäl: 
 
De tekniska funktionerna i kommunstyrelsen ansvarar för bla underhåll och 
skötsel av fastigheter och gata park. Detta område omfattar i princip hela 
kommunstyrelsens investeringsbudget. 
 
Inför 2022 så infördes en teknisk avdelning inom kommunlednings-
förvaltningen. Efter detta så har till politiken ingen uppföljning eller styrning 
skett. Ej heller någon synbar effektivisering. Planen för våra fastigheter och dess 
nyttjande har ej heller följts upp. 
 
En teknisk nämnd hade möjliggjort en tydligare styrning med budgetansvar så 
att prioriteringar hade blivit transparanta.  
 
Ett tekniskt utskott består av ledamöter eller ersättare i kommunstyrelsen med 
ett oklart mandat. Detta reducerar möjligheten att söka rätt kompetens för att 
styra den tekniska verksamheten. När detta nu ändå ska genomföras så är 
styrningen och beslutsprocessen av ovanstående frågor ytterst viktig. Detta 
inkluderar en tydlig beredning inför beslut till KSAU/ KS/ KF 
   
 
 
 
 Borgholm 221011 
 
Moderaterna 
 
Carl Malgerud
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§ 166 Dnr 2019/160 254 KS 
 
Anläggningsarrende för särskilt boende Ekbacka Borgholms kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige 
att  godkänna arrende på 50 år för sophanteringsstation till fördel för Borgholms 

11:68 särklitboende Ekbacka.  

Ärendebeskrivning 
Vid byggandet av det nya särskilda boendet på Ekbacka behöver entreprenör byg-
ga en sophanteringsstation utanför den fastighet som bildads för boendet. För att 
lösa tillgången till marken har kommunen och entreprenör tecknat ett anläggnings-
arrende på 50 år.  

Ett servitut kommer även att tecknas för att säkra lednings framkomsten till statio-
nen.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-10-07. 

Anläggningsarrende mellan Borgholms kommun och BJC gläntan AB. 

Konsekvensanalys 
Utan detta arrende kommer inte marken garanteras till särskilt boende och 
sophanteringen för byggnaden kommer då inte att kunna lösas.  

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Mark- och exploatering  
Fastighetsavdelningen  
______________
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§ 167 Dnr 2022/170 KS 
 
Detaljplan biogasproduktion 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
att  ge förvaltningen i uppdrag att bereda förslag om start-PM för projektet. 

Ärendebeskrivning 
Det har inletts ett privat projekt (kallat Falk Biogas) att anlägga en anläggning för 
att producera biogas av biprodukter från lantbruket. Projektledaren för projektet och 
tillväxtchefen har kallats för att diskutera projektets förutsättningar och avsikt att 
ansöka om att kommunen antar en detaljplan som tillåter anläggningen. 

Dagens sammanträde 
Projektledaren redogör för projektet. 

Beslut skickas till 
Tillväxtchefen 
______________
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§ 168 Dnr 2022/147 189 KS 
 
Utrymning av kärnberedskapszon norra Öland 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
att  Slottsskolan i Borgholm är utrymningsplats om behov av utrymning uppstår, i 

första hand på grund av kärnenergiolycka. 

att  en plan för hur utrymningsplatsen startas upp och fungerar tas fram och pla-
nen ska kontinuerligt hållas uppdaterad. 

Ärendebeskrivning 
Nya beredskapszoner runt kärnkraftverk ställer nya lagstadgade krav på kommu-
ner från 1 juli 2022. Eftersom norra delen av Borgholms kommun ingår i Oskars-
hamns kärnkraftverks (OKG:s) yttre beredskapszon krävs att det finns planering för 
utrymning av den zonen. Vid en eventuell utrymning behövs en utrymningsplats dit 
människor med särskilda behov kan vända sig. En plan för utrymningsplatsen ska 
finnas på plats senast 2022-12-31. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-10-05. 

Mall Plan för utrymningsplats 

Bedömning 
Av de utrymningsplatser som planerats hittills i Sverige är de flesta högstadie- eller 
gymnasieskolor. Skolans lokaler uppfyller normalt alla krav som en utrymningsplats 
har. Det behövs duschar, toaletter och omklädningsrum, dvs faciliteter som de fles-
ta gymnastik- eller idrottshallar har. Därtill behövs ett antal vanliga inomhusutrym-
men, rejäla parkeringsutrymmen och möjligheter att skapa ett flöde genom platsen 
så att man kommer in på en plats och lämnar på en annan. Möjlighet att kunna få 
något att äta och dricka är också viktigt.  

Det är inte meningen att de som kommer till utrymningsplatsen ska stanna där utan 
de som inte har någon naturlig plats att åka till ska få hjälp på utrymningsplatsen 
och därifrån slussas vidare till tillfälliga boenden. Möjlighet att duscha och byta klä-
der är viktigt. Om någon är orolig för att ha fått strålning på sig så är åtgärden att 
duscha och byta kläder så snabbt som möjligt. Kläderna måste sedan saneras 
(vanlig tvätt räcker), så ersättningskläder måste kunna tillhandahållas. Personer 
med behov av vård slussas vidare direkt. Vård kommer inte att ges på utrymnings-
platsen. 

Alternativa utrymningsplatser till Slottsskolan har diskuterats. I kommunen är Åker-
boskolan i Löttorp det huvudsakliga alternativet. Den är dock olämplig eftersom 
den ligger i beredskapszonen (=det område som ska utrymmas) och även på 
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grund av den trafiksituation som förväntas uppstå när alla ska passera genom Löt-
torp på väg söderut om en utrymning skulle behöva göras till exempel i juli.  

Utrymningsplatsen är i första hand till för människor som kan ta sig dit själva. För 
personer som inte har den möjligheten, till exempel äldre med stort omsorgsbehov, 
har kommunen ansvar för assisterad utrymning. Äldre är inte alls lika känsliga för 
strålning som yngre, varför utrymning av till exempel Åkerbohemmet om det skulle 
bli aktuellt i första hand kommer göras för personalens skull.  

Assisterad utrymning kan med fördel göras direkt till tillfälliga boenden som kan 
ställas iordning, till exempel hotell. Sådan utrymning måste också planeras, men 
den är inte direkt kopplad till utrymningsplatsen.  

Konsekvensanalys 
Om utrymning skulle bli aktuell under besöksnäringens högsäsong förväntas trycket 
på utrymningsplatsen bli större än under andra tider. De perioder när trycket på ut-
rymningsplatsen blir stort sammanfaller i stort sett med skolloven, dvs skolans ordi-
narie verksamhet skulle inte behöva bli lidande.  

Utrymning under skolterminerna berör inte lika många människor, men sannolikt 
kommer det ändå att handla om några hundra personer som behöver ta sig till ut-
rymningsplatsen till exempel för att få hjälp med tillfälligt boende. Det kommer själv-
klart att påverka undervisningen, men kanske främst den undervisning som bedrivs i 
idrottshallen. Att ta hand om Åkerboskolans elever kommer sannolikt att ha större 
påverkan på utbildningsförvaltningens verksamhet än själva utrymningsplatsen.  

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för information 
______________
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