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1 Översikt över verksamhetens utveckling 

Tkr 2021 2020 2019 2018 2017 

Årets resultat 1 150 393 -662 666 219 
Nettokostnader -41 689 -40 909 -40 736 -37 426 -36 621
Nettokostnader (kr per invånare) -1 573 -1 559 -1 563 -1 445 -1 416

Investeringar 1 978 2 026 1 100 4 704 276

Totala tillgångar 34 199 22 479 29 426 30 959 28 950
Tillgångar (kr per invånare) 1 290 856 1 129 1 195 1 120

Eget kapital 9 804 8 654 8 261 8 923 8 257
Eget kapital (kr per invånare) 370 330 317 345 319 

Totala skulder inkl. ansvarsförbindelser 36 448 35 183 40 859 39 290 41 836 
Skuld (kr per invånare) 1 701 1 340 1 567 1 517 1 618 

Pensionsåtaganden 1 851 1 817 1 833 1 885 2 156 

Soliditet (%) 29% 38% 28% 29% 29% 
Skuldsättningsgrad (%) 242% 153% 251% 242% 246% 
Kassalikviditet 112% 98% 98% 95% 104% 
Rörelsekapital, tkr 2 994 816 -243 -937 899 

Antal årsarbetare 45 47 31 28 32 
Personalkostnader 37 547 37 683 28 804 26 937 26 602 

*Skuldsättningsgrad = Skulder inkl. ansvarsförbindelser ÷ Eget kapital 

*
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2 Viktiga förhållanden för resultat och ställning 
Ölands Kommunalförbund är ett förbund där Borgholms och Mörbylånga 
kommuner är medlemmar. Kommunalförbundet bildades under en process 
mellan åren 1968–1970. Den 16 mars 1970 sammanträdde 
förbundsfullmäktige första gången vilket innebär att förbundet under år 
2020 fyllde 50 år. Förbundets syfte är att verka för samordning av 
angelägenheter och resurser samt att stärka medlemskommunerna genom 
effektivt resursutnyttjande. Ölands kommunalförbund är ett flersaksförbund 
som år 2020 ansvarade för den räddningstjänst som enligt lag åvilar var och 
en av förbundsmedlemmarna, besöksnäringsfrågor och den gemensamma 
IT-avdelningen. Även cykelledsprojektet Ölandsleden har under åren 2012 – 
2021 inrymts i förbundets verksamhet. 
Förbundets verksamheter fördelas utifrån befolkning vilket innebär att 
Mörbylånga kommun äger 58% och Borgholms kommun 42%. 
Turismorganisationen fördelas 50% vardera. 
Förbundsdirektionen, som utses av respektive fullmäktigeförsamling, är det 
högst beslutande organet. Direktionen består av 10 ledamöter och lika 
många ersättare. Ordförande är Ilko Corkovic (S), första vice ordförande är 
Anna-Kajsa Arnesson (C) och andra vice ordförande Matilda Wärenfalk (S). 
Förbundsdirektör är Jens Odevall och biträdande förbundsdirektör är Ann 
Willsund. 

3 Förbundsordförande och förbundsdirektören har 
ordet 

År 2021 har i likhet med föregående år kommit att präglas av 
coronapandemin. Vi har trots detta fortsatt utveckla Öland som destination, 
bedrivit en väl fungerande räddningstjänst och en effektiv och säker IT-drift. 
Det gångna året visar förbundet totalt ett positivt ekonomiskt resultat på 
1 150 tkr, vilket innebär att tidigare underskott helt kan återställas. 
Överskottet härrör sig främst till verksamheternas åtgärder för att hålla nere 
kostnaderna men även till att projektet Ölandsleden avslutats och 
slutredovisats vilket resulterat i en slutreglering från Trafikverket. 
En stor osäkerhet rådde under vår och försommar vad gällde möjligheterna 
för oss att planera för att ta emot våra turister. Alla arrangemang ställdes i 
princip in då större folksamlingar inte tilläts på grund av pandemin. Att 
Öland ändå står sig starkt som besöksmål vittnar bland annat bokningsläget 
på våra turistanläggningar om. 1,5 miljoner kommersiella gästnätter innebar 
att 2021 var ett rekordår. Att Öland som destination fortsätter ligga i topp i 
mätningar vad gäller nöjda besökare och att de vill återkomma är oerhört 
glädjande och ger oss alla en positiv syn på framtiden. 
IT avdelningen arbetade tillsammans med medlemskommunerna fram en ny 
IT-strategi och det borgar för att avdelningen fortsatt ska kunna utgöra ett 
gott stöd i den fortsatta IT-driften och IT-utvecklingen. 
Den omfattande utredningen om att bilda en gemensam organisation för 
kommunal räddningstjänst i södra länet har i stort sett färdigställts under 
året. Förslaget om ett gemensamt räddningstjänstförbund med nio 
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medlemskommuner ska behandlas av kommunerna under våren för att 
överta ansvaret för räddningstjänsten från och med den 1 januari 2023. 
Medfinansieringsavtalet gällande Ölandsleden etapp 2 avslutades formellt 
2020 och har nu slutredovisats till trafikverket. Under 2021 färdigställdes 
miljökonsekvensbeskrivning för sträckan Skärlöv-Torngård och ansökan om 
nationell cykelled har i stort sett färdigställts.

4 Styrning och uppföljning av förbundets verksamhet 
Styrning av den verksamheten med dess omfattning och bredd är en stor 
utmaning. Det grundläggande syftet med styrningen är samordning och 
inriktning av verksamhetens delar mot gemensamma mål. De övergripande 
strategierna och målen för kommunens arbete är framtagna i syfte att 
förverkliga medlemskommunernas visioner. 
Ölands kommunalförbund arbetar utifrån Mörbylånga kommuns modell där 
grunden i modellen är att arbeta med tillit som styrprincip. Tillitsbaserad 
styrning och ledning definieras som styrning, kultur och arbetssätt med 
fokus på verksamhetens syfte och medborgarens behov, där varje 
beslutsnivå aktivt verkar för att stimulera samverkan och helhetsperspektiv, 
bygga tillitsfulla relationer samt säkerställa att medarbetaren kan, vill och 
vågar hjälpa medborgaren. Utgångspunkter i detta förhållningssätt är dialog, 
ömsesidig respekt, tillit och syftet är att skapa bästa möjliga förutsättningar 
för systematiska och ständiga förbättringar. 
Uppföljning av förbundets prioriterade mål liksom verksamheternas mål 
sker minst en gång per tertial. Ekonomisk uppföljning mot budget sker 
minst varannan månad på förbundsnivå medan uppföljning på 
verksamhetsnivå görs i vertikala dialoger löpande under året.  

Processer för intern kontroll 
Förbundet arbetar löpande under året med att identifiera risker i omvärlden, 
verksamheten och i ekonomin. Dessa risker sammanställs sedan tillsammans 
med de kontrollmoment som ska genomföras för att säkerställa att de inte 
inträffar i en intern kontrollplan som direktionen beslutar om. Löpande 
under året arbetar sedan verksamheterna med att följa upp den interna 
kontrollen och utfallet av kontrollen rapporteras till direktionen minst en 
gång om året i samband med avlämnandet av årsredovisningen. 

Centrala styrdokument 
Inom Ölands kommunalförbund används olika styrdokument från 
medlemskommunerna. Styrdokumenten syftar till att förtydliga den 
politiska viljan och säkra en effektiv och säker verkställighet. Förbundets 
mest centrala styrdokument är "Verksamhetsplan med budget och 
flerårsplan" där direktionen varje år beslutar om prioriterade utvecklingsmål 
för förbundet och ekonomiska ramar för verksamheten.  
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5 God ekonomisk hushållning och måluppfyllelse 

5.1 Prioriterade utvecklingsmål 

5.1.1 Säkerställa kompetensförsörjningen 

Grad av måluppfyllnad 

 Målet är på väg att uppfyllas 

Analys 

Sjukfrånvaron inom förbundet har ökat jämfört med samma period föregå-
ende år vilket kan härledas till rådande pandemi. Flera indikatorer nedan 
grundar sig på medarbetarenkäten som inte är genomförd 2021, utan utfallet 
avser istället 2020 års enkätsvar. 
Arbetet inom turismorganisationen växer för varje dag och många nya pro-
jekt har startats under året. Det har lett till rekrytering av nya medarbetare 
och verksamheten har nu rätt kompetenser på plats. Bedömningen är att må-
let uppnås. 
En enkät har skickats ut till medarbetare i båda medlemskommunerna där de 
fått svara på upplevd kvalitet av IT-avdelningen. 72,3 % av de tillfrågade 
tycker att kvaliteten totalt sett är hög eller mycket hög. 23,9 % svarar att den 
är acceptabel. Resultatet är en indikator för att tillräcklig kompetens finns på 
plats, men upplevelsen är ändå att engagemang och trivsel inte når upp till 
önskade nivåer. 
Att rekrytera deltidsbrandmän till vakanta tjänster är något som pågår konti-
nuerligt. Olika aktiviteter genomförs. Under 2021 har en rekryteringsbro-
schyr och en rekryteringsfilm tagits fram. Det har skapats en projektgrupp 
som ska se hur rekryteringsarbetet bedrivits hos andra räddningstjänster som 
fått god effekt på sina insatser, för att se vad vi kan lära av detta. Planering 
pågår för att utöka Första Insatspersonskonceptet och införa det på fler stat-
ioner, så det går att rekrytera personal som inte bor och jobbar på orten. 
Däremot finns fortfarande vakanta tjänster och det kommer dröja länge in-
nan de är tillsatta eftersom det är en tidskrävande och kostsam process att 
rekrytera och introducera nya brandmän. 

Indikator Referens-
värde Utfall 

Andel medarbetare som upplever att de har tillräckliga re-
surser i form av tid för att utföra ett bra arbete 

80% 85% 

Sjukfrånvaro i % 4,2% 7,6% 

Andel medarbetare som känner sig delaktiga 80% 77% 

Andel medarbetare som upplever att de får en tydlig kom-
munikation/förmedling av information 

80% 71% 

Andel medarbetare som hittar en rutin eller process som går 
att följa 

80 % 84 % 

Andel medarbetare som upplever arbetsglädje 80 % 81 % 
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5.1.2 Hållbar besöksnäring 

Grad av måluppfyllnad 

 Målet är uppfyllt 

Analys 

Samverkan sker idag med flertalet organisationer och upplevelsen är att den 
är stark. Antalet besökare har ökat under året då pandemin gör att fler svens-
kar turistar på hemmaplan. Antalet som besöker Öland mäts i SCB:s gäst-
nattsstatistik och visade mellan år 2019 och 2020 på -16,1 % besökare. År 
2020 hade Öland ändå 1,2 miljoner gästnätter och för 2021 är siffran över 
1,5 miljoner, vilket är Ölands högsta någonsin. 
Indikatorn upplevelse av bemötande mäts genom Sveriges största undersök-
ning om resande som utförs av Research One. Respondenterna har fått svara 
på frågor om Öland som resmål där svarsalternativen varit på en skala 1-5. 
Öland får då ett resultat på 4,3 i snitt avseende bemötande vilket kan jämfö-
ras med 3,9 i snitt för samtliga turistorter i Sverige. 

Indikator Referens-
värde Utfall 

Andel som upplever ett bra bemötande Turism 3,9 4,3 

Antal som besöker Öland 1 200 000 1 514 209 
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6 Händelser av väsentlig betydelse 
Turism 
Året för Ölands turismorganisation har även denna gång påverkats av Pan-
demin. Det har dock varit ett rekordår för Öland utifrån statistik för antalet 
kommersiella gästnätter och den stora årliga rapporten "Resa i Sverige" som 
visat fina betyg. 
Den fysiska turistbyrån har varit på Borgholms torg i år istället för mitt-
punkten och det har slagit väl ut och lösningen kommer fortsätta kommande 
år. 

Räddningstjänst 
Året som har gått har präglats av arbete mot utökad samverkan. En utred-
ning om att bilda ett större räddningstjänstförbund har pågått, för att på ett 
bättre sätt kunna möta de krav som ställs på räddningstjänsten i framtiden. 
Ett nytt ledningssystem för den operativa räddningstjänsten driftsattes den 2 
december. Under året har mycket arbete lagts på att förbereda detta och syf-
tet är ökade krav från lagstiftningen på att räddningstjänsten behöver ha en 
mer robust ledning vid olyckor. 

IT-verksamhet 
Under våren och sommaren färdigställdes nya Högstadiet i Färjestaden och 
leverantören av AV-produkter hade då svårt att leverera. 
Tillsammans med systemförvaltargruppen i Mörbylånga har alla system in-
venterats. Ett antal nya system har avropats och kommer att implementeras 
under 2022. Systemförvaltargruppen använder nu TopDesk för hantering av 
behörighetsbeställningar. 
Byte av intranät i båda kommunerna till Sharepoint Online har genomförts. 
Sent på hösten drabbades IT av en överbelastningsattack från elever i Färje-
staden. 
En sårbarhet i en javamodul upptäcktes i december. Flera av systemen 
krävde åtgärder för att hindra attacker genom sårbarheten. 

7 Förväntad utveckling 
Turism 
Fortsatt kommer alltmer projektmedel utifrån som partnerpengar, spar-
banksstiftelsen/bidrag och EU-medel och detta ställer högre krav på vår ad-
ministration. Resurserna behöver säkerställas på längre sikt för att kunna 
upprätthålla de motprestationer som behövs för att erhålla den här typen av 
extern finansiering. 
Projektet Ö-Natur har fått en bra start och med stor sannolikhet kommer 
detta vara önskvärt från företagare på Öland och en fortsatt verksamhetsin-
riktning på företagsutveckling måste ses över efter sommaren 2023 då pro-
jektet avslutas. 
Förväntningen på årets besöksantal i pandemitider är att det fortsatt blir hård 
arbetsbelastning på turismorganisationen då det önskas från kommunerna, 
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regionen, invånarna och besökarna att information, marknadsföring m.m. är 
uppdaterat och att rätt information finns på de olika plattformarna. 

Räddningstjänst 
De omfattande ändringar i lagstiftningen för räddningstjänsten som kommit 
under 2021 kommer kräva mycket anpassningar framöver. I stort går det ut 
på att större krav ställs på analys och samverkan. Det nya ledningssystemet 
som är driftsatt löser en del av detta. Vid positivt beslut om att bilda ett 
större räddningstjänstförbund kommer många frågor som kräver utökad 
samverkan lösas. 
Oavsett detta så kommer en del styrdokument (handlingsprogram och till-
synsplan) behöva omarbetas och beslutas på nytt under 2022. 

IT-verksamhet 
Under 2022 kommer användandet av Microsoft 365 öka. Nya lagringslös-
ningar och servrar kommer installeras i båda kommunerna. 
Upphandling av skrivare/kopiatorer och funktioner kring dessa kommer 
upphandlas. Antal maskiner och storleken på dessa kommer optimeras utef-
ter verksamheternas behov. 
Systemet PhenixID kommer användas för identitetshantering. För att bygga 
på säkerheten planeras tillägg till en nätverksnod i huvudorterna, Borgholm 
och Mörbylånga. 
En separat internetförbindelse planeras till skolorna. Den gör att överbelast-
ningsattacker inte drabbar hela kommunerna. 

8 Kvalité i verksamheten 

8.1 Kritiska kvalitetsfaktorer och kritiska kvalitetsindikatorer 

8.1.1 Upplevelsen av vårt bemötande 

Grad av kvalitet 

 Kvalitén uppnås 

Analys 

Verksamheten bedöms ha en bra kvalité på bemötandet. 
Inom turismverksamheten görs en nationell undersökning av Research One. 
Öland får då ett resultat på 4,3 i snitt avseende bemötande vilket kan jämfö-
ras med 3,9 i snitt för samtliga turistorter i Sverige. Inom IT-avdelningen är  
97,5 % av de tillfrågade nöjda eller mycket nöjda med bemötandet. 88,7 % 
upplever även att det oftast eller alltid är lätt att komma i kontakt med IT-
avdelningen. Resultaten är mycket goda och bedömningen är att kvalitén 
uppnås. I SCB:s undersökning om verksamheterna i kommunerna uppger 
97% att de är nöjda med räddningstjänsten i kommunen jämfört med riket 
96%. 
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Kvalitetsindikator Referens-
värde Utfall 

Andel som upplever ett bra bemötande Turism 3,9 4,3 

Andel som upplever ett bra bemötande IT 80 % 97,5 % 

Andel som upplever ett gott bemötande Räddningstjänst  Ja 

8.1.2 Positiv upplevelse av verksamheten 

Grad av kvalitet 

 Kvalitén uppnås 

Analys 

Samverkan sker idag med flertalet organisationer och upplevelsen är att den 
är stark. År 2020 hade Öland 1,2 miljoner gästnätter och för 2021 landar 
siffran på 1,5 miljoner. 
Kvalitén på utlarmningarna har under perioden varit hög. Samtliga utlarm-
ningar har varit rätt utifrån faktisk händelse med den information SOS hade. 
Enligt IT-avdelningens undersökning upplever medarbetare i de båda med-
lemskommunerna att de får den hjälp de förväntar sig av IT-avdelningen 
och att kvalitén är god. 

Kvalitetsindikator Referens-
värde Utfall 

Antal som besöker Öland 1 200 000 1 514 209 

Andel utlarmningar som är rätt utifrån den faktiska händel-
sen med den information som SOS hade 

99% 100% 

Andel som upplever en bra IT-arbetsplats 80% 96,2% 

8.1.3 Tydlig styrning av processer och rutiner 

Grad av kvalitet 

 Kvalitén är på väg att uppnås 

Analys 

Arbetet inom turismorganisationen växer för varje dag, vilket kan göra det 
svårt att prioritera olika satsningar i jämförelse till varandra. Bedömningen 
är att verksamheten är på god väg att arbeta upp bra strukturer även om det 
tar tid. Ny personal gör också att det tar längre tid innan alla rutiner är satta. 
Antal ärenden har inte ökat och flera har kunnat arbeta på distans vilket för-
medlar en känsla att tillräckligt med resurser finns för att medarbetarna på 
IT-avdelningen ska kunna utföra ett bra arbete. Kommunikationen av in-
formation upplevs fungera väl då flera verktyg finns att tillgå så som APT, 
Teams och e-post. 
Indikatorerna utgår från 2020 års medarbetarundersökning då ingen data för 
2021 finns. 
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Kvalitetsindikator Referens-
värde Utfall 

Andel medarbetare som hittar en rutin eller process som går 
att följa 

80% 84% 

Andel medarbetare som upplever att de har tillräckliga re-
surser i form av tid för att utföra ett bra arbete 

80% 85% 

Andel medarbetare som upplever att de får en tydlig kom-
munikation/förmedling av information 

80% 71% 

8.1.4 God arbetsmiljö 

Grad av kvalitet 

 Kvalitén är på väg att uppnås 

Analys 

Arbetsplatserna och arbetsmiljön är god men behöver hela tiden arbetas med 
för att kunna inspirera och hålla god kompetensutveckling. 
Sjukfrånvaron har ökat jämfört med samma period föregående år. Rådande 
pandemi bedöms vara en bidragande faktor. Se mer information under av-
snittet om personalförhållanden. 
Indikatorerna utgår från 2020 års medarbetarundersökning då ingen data för 
2021 finns. 

Kvalitetsindikator Referens-
värde Utfall 

Andel medarbetare som upplever arbetsglädje 80% 81% 

Andel medarbetare som känner sig delaktiga 80% 77% 

Sjukfrånvaro i % 4,2% 7,6% 

8.1.5 Ekonomi i balans 

Grad av kvalitet 

 Kvalitén uppnås 

Analys 

Verksamheterna håller sig inom sina tilldelade budgetramar och deras över-
skott hjälper dessutom till att täcka det underskott som finns på förbundsled-
ningen i form av otillräcklig budget för administration. Årets resultat räcker 
även till att återställa befintligt negativt balanskravsresultat. 

Kvalitetsindikator Referens-
värde Utfall 

Budgetföljsamhet 0 1 150tkr 
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9 Väsentliga personalförhållanden 

Tillsvidareanställda årsarbetare per verksamhet 2021-12-31 2020-12-31 
Allmän verksamhet 1 1 
Turismorganisationen 4 5 
Räddningstjänsten 12 10 
IT 16 16 
Totalt 33 32 

Under 2021 hade förbundet i genomsnitt 162 (162) anställda av dessa avser 
122 (118) deltidsbrandmän. Antalet årsarbetare exkl. deltidsbrandmän upp-
gick till 45 st. (47). Andelen arbetande män uppgår till 87 % (86) och ande-
len arbetande kvinnor uppgår till 13 % (14) och medelåldern i förbundet 
uppgår till 45 år (45). 

Sjukfrånvaro 2021-12-31 2020-12-31 Skillnad 
Totalt alla medarbetare 7,6% 4,9% 2,7% 
varav över 60 dagar 43,7% 37,1% 6,6% 

Kvinnor 15,6% 10,7% 4,9% 
Män 5,4% 3,2% 2,2% 

Personer upp till 29 år 0,0% 1,5% -1,5%
Personer mellan 30-49 år 7,9% 4,9% 3,0% 
Personer 50 år och äldre 7,3% 5,1% 2,2% 

Den ökade sjukfrånvaron kan härledas till coronapandemin. Även om re-
striktioner och smitta fanns redan 2020 så har smittotalen legat högre under 
2021. Siffrorna för långtidssjukskrivning har också ökat och utgör 43,7 % 
av den totala sjukfrånvaron. 

Övertid 2021-12-31 2020-12-31 
Fyllnad arbetade timmar 221 0 
Övertid arbetade timmar 709 619 
Timavlönade arbetade timmar 21 789 25 437 

Antalet timmar för enkel och kvalificerad övertid/mertid uppgår till 930 
(619) timmar och kostnaden för enkel- och kvalificerad övertid/mertid var
422 (316) tkr, beloppet är exklusive personalomkostnader.
Arvoden och ersättningar till förtroendevalda uppgick för 2021 till 67 tkr, 
exklusive personalomkostnader, jämfört med 63 tkr för 2020. 
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Antal förväntade pensionsavgångar per verksamhet framgår av tabellen ne-
dan. 
Pensionsavgångar 2022 2023 2024 2025 2026 
Allmän verksamhet - - - - - 
Räddningstjänsten - - - - - 
IT-verksamhet - - - 1 - 
Samtliga tillsvidare 0 0 0 1 0 

Under 2021 har kommunen betalat ut 77 (135) tkr i pensioner (exkl. lö-
neskatt). Utbetalningen avser ålders och efterlevandepension. 
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10 Resultat och ekonomisk ställning 
Budgetuppföljning 
Året uppvisar ett positivt resultat med 1 150 tkr vilket kan jämföras med 
393 tkr föregående år. Prognosen vid delårsbokslutet var ett underskott på 
831 tkr vilket främst berodde på att klartecken ännu inte kommit från Tra-
fikverket angående slutfakturering för cykelprojektet. Dessutom blev över-
skottet för pensioner, samt räddningstjänst och IT-verksamhet större än vän-
tat. I prognosframtagandet tillämpas även viss försiktighet. 
Direktionen och förbundsadministrationen gör tillsammans ett budgetunder-
skott på 151 tkr. Det beror på att administrativa kostnader för ekonomi, HR 
och lön ökat sedan IT-verksamheten tillkom i förbundet. Direktionens pott 
för oförutsedda kostnader om 55 tkr har använts till de presentkort till an-
ställda som delats ut till följd av pandemin. 
Förbundets verksamheter turism, räddningstjänst och IT lämnar samtliga ett 
överskott mot tilldelad budget. 
Cykelprojektet har avslutats redovisningsmässigt och tidigare års upparbe-
tade kostnader är redovisade för Trafikverket som enligt överenskommelse 
därmed gjort sin slututbetalning avseende projektet. 
Avskrivningarna uppvisar en negativ avvikelse mot budget på 114 tkr, vilket 
ryms inom felmarginalen i varje års budgetäskande. 
Finansverksamheten lämnar 539 tkr i överskott mot budget vilket främst be-
ror på pensioner. 

Nyckeltalsanalys 
Soliditeten är ett mått på hur stor andel av de totala tillgångarna som kom-
munalförbundet självt äger, det vill säga hur stor del av det egna kapitalet 
som utgörs av de totala tillgångarna. Soliditeten uppgår för året till 29 % vil-
ket kan jämföras med 38% vid 2020 års utgång. Att soliditeten försämrats är 
till stor del med anledning av att tillgångarna vid årsskiftet är drygt 11 mnkr 
för höga i och med att fakturering för medlemsbidrag kvartal 1 2022 bok-
förts på fel år. En beräkning av soliditeten exklusive denna kundfordring 
landar istället på nära 43%.  
Enligt den kommunala redovisningslagen ska pensionsskulden regleras en-
ligt den så kallade blandmodellen. Detta innebär att pensionsförpliktelser in-
tjänade från och med 1998 redovisas som en skuld i balansräkningen medan 
de pensionsförpliktelser som avser före 1998 redovisas som en ansvarsför-
bindelse. 
Per 2021-12-31 har 685 tkr (546) bokförts som en avsättning. Avsättningen 
avser intjänade pensionsrättigheter bland annat avseende förmånsbestämd 
ålderspension. Den individuella delen som betalas ut till respektive pens-
ionsförvaltare ligger som kortfristig skuld i balansräkningen. 
Pensionsförpliktelsen som redovisas inom linjen i balansräkningen, och där-
med inte påverkar förbundets skulder, uppgår vid årsskiftet till 1 851 tkr (1 
817) inklusive löneskatt.
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Finansiella mål 
Övergripande finansiellt mål för kommunalförbundet är att samtliga verk-
samheter ska hålla sig inom de beslutade budgetramarna. Kommunallagen 
stadgar att kommuner och kommunalförbund ska ha en långsiktig god eko-
nomisk hushållning. Årets resultat är positivt och därmed har det övergri-
pande finansiella målet om en budget i balans uppnåtts.
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Balanskravsresultat 

2021 2020 

Årets resultat enligt resultaträkningen 1 150 393 

Samtliga realisationsvinster - - 

Realisationsvinster/förluster enligt undantagsmöjlighet - - 

Orealiserade vinster och förluster i värdepapper - - 

Återföring av orealiserade förluster i värdepapper - - 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 1 150 393 

Reservering av medel till resultatutjämningsreserv - - 

Användning av medel från resultatutjämningsreserv - - 

Balanskravsresultat 1 150 393 

IB ackumulerade ej återställda negativa resultat -269 -662

Varav från år 2019 -269 -662

Årets balanskravsresultat enligt balanskravsutredningen 1 150 393 

UB ackumulerade negativa resultat att återställa inom tre år 0 -269

UB ackumulerade ej återställda negativa resultat 0 -269
   varav från år 2019 – (återställs senast år 2022) - -269 

Förbundets resultat på 1 150 tkr gör att hela det negativa balanskravsresulta-
tet från år 2019 nu är återställt. 
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11 Driftsredovisning 

Driftsbudget, tkr Budget 2021 Utfall 2021 

Intäkter Kostnader Netto Intäkter Kostnader Netto Avvi-
kelse 

Driftsverksamheter 
Direktion 0 -440 -440 3 -485 -482 -42
Förbundsadministration 0 -1 516 -1 516 6 -1 632 -1 625 -109
Turismorganisation 1 750 -7 813 -6 063 3 784 -9 753 -5 969 94
Räddningstjänst 1 535 -33 477 -31 942 3 208 -34 589 -31 381 561
IT-verksamhet 18 858 -18 858 0 21 548 -21 330 218 218
Cykelprojektet 0 0 0 1 001 -1 001 0 0 
Avskrivningar 0 -2 800 -2 800 0 -2 914 -2 914 -114
Finansverksamhet 
Finansförvaltning 0 -120 -120 46 373 419 539
Medlemsbidrag 42 881 0 42 881 42 884 0 42 884 3 
TOTALT 65 024 -65 024 0 72 481 -71 331 1 150 1 150 

Ölands kommunalförbund gör år 2021 ett resultat på 1 150 tkr. 
Den politiska verksamheten slutar på ett underskott mot budget då present-
kort delades ut till samtliga anställda under sommaren till följd av pande-
min. Direktionens budget för oförutsedda kostnader räckte inte till. För-
bundsadministrationen saknade fullständig budget för de administrativa 
kostnader som fakturerats från kommunerna avseende lön, HR och eko-
nomi. Administrationen har ökat i och med IT-verksamhetens flytt till för-
bundet och budget har inte skjutits till. Totalt sett slutar politik och admi-
nistration på 151 tkr i underskott mot budget. 
Turismorganisationen gör ett överskott mot budget på 94 tkr, vilket beror på 
att turistbyråerna inte nyttjat hela sin budget för timanställda. Bokningen har 
även genererat mer intäkter än väntat. Åtgärdspaket, projektmedel från Till-
växtverket, partnerskap och viss vakans bland personalen har gett ekono-
miskt utrymme för satsningar inom destinationsmarknadsföring. Partner-
skapen gav totalt intäkter på 1,5 mnkr för året, men hälften av dessa har 
förts över till 2022 enligt den periodiseringsrutin som tillämpas. Före som-
maren startade projekt Ö-Natur som kommer pågå under 24 månader och fi-
nansieras av EU-medel med en total projektbudget på 3,4 mnkr, där den 
första rapporteringen nu är avklarad. 
Räddningstjänsten landar på ett överskott mot budget på 561 tkr. En extern 
konsult har anlitats löpande under året för utredning av arbetsmiljön, men 
försäljning av förrådsmaterial och att kostnader för länets gemensamma be-
fäl uppstått först i september är anledningar till den positiva avvikelsen på 
totalen. Dessutom togs det nya förrådet i Färjestaden i bruk först i maj och 
hela årsbudgeten för hyra nyttjades därmed inte. 
Även IT-verksamheten slutar på ett överskott mot budget. Besparingar har 
gjorts på personalkostnader i form av att inte alla vakanser tillsatts och att 
anställningar med lönebidrag gjorts. Detta för att klara sig inom befintlig 
budgetram trots att övriga verksamheter inom förbundet inte betalat hela sin 
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andel av IT-supporten, enlig budgetbeslut 2021. Att budget och utfall avvi-
ker stort i bruttoredovisningen beror dels på att inköp och vidarefakturering 
av IT-material och inventarier inte budgeteras, samt att kommunerna under 
året investerat i nya system och licenser som sedan vidarefakturerats dem. 
Cykelprojektet har slutredovisats till Trafikverket och den beviljade slutut-
betalningen på 1 mnkr räcker precis för att täcka upparbetade kostnader från 
2020 och 2021. Under 2021 har kostnaderna främst bestått av arbete med att 
färdigställa ansökan om nationell cykelled. 
Avskrivningskostnaderna för året blev 114 tkr högre än budgeterat. Avvi-
kelsen beror på fel i den prognos som lades vid budgetering och hjälptes inte 
av att vissa investeringar inte blev av då budget var lagd med plan att samt-
liga investeringar skulle göras i december. 
Finansverksamheten lämnar ett överskott som inte var känt vid senaste läm-
nad prognos. De 539 tkr beror på framförallt på pensionerna. 
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12 Investeringsredovisning 

Investeringsredovisning, tkr Budget 
2021 

Utfall 
2021 

Avvikelse 
mot bud-
get 

Total 
budget 
projektet 

Totalt ut-
fall pro-
jektet 

Räddningstjänsten 
Rakel 0 74 74 0 74 
Räddningsverktyg 80 80 0 80 80 
Uppgradering utrustning fordon 773 773 0 1 500 1 545 
Andningsapparat kompl. 0 58 58 500 1 252 
Släckbil 4 000 0 -4 000 4 000 0 
Befälsbil 1 000 992 -8 1 000 992 

Turismorganisationen 
Skylt Brofästet 100 0 -100 100 0 

Summa investeringar 5 953 1 978 -3 976 7 180 3 943 

Förbundet har under året gjort investeringar för nära 2,0 mnkr vilket mots-
varar 33% av budgeten. Räddningstjänstens största investeringar för året var 
ny befälsbil, samt fordonsutrustning. Däremot drog upphandlingen av en ny 
släckbil ut på tiden och kommer göras först 2022. Turismorganisationens 
nya skylt vid brofästet hann inte heller bli klar, utan genomförs först efter 
årsskiftet. 
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13 Redovisningsprinciper 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal bokfö-
ring och redovisning (LKBR) och Rådet för kommunal redovisning (RKR) 
rekommendationer i redovisningsfrågor som är av principiell betydelse eller 
av större vikt för kommunsektorns redovisning. Eventuella avsteg redovisas 
nedan. 
Ölands kommunalförbunds årsbokslut innehåller resultat- och balansräk-
ning, kassaflödesanalys samt noter. För förbundets interna redovisning till-
kommer drift- och investeringsredovisning. 

Allmänt 
Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska till-
gångarna kommer att tillgodogöras kommunalförbundet och intäkterna kan 
beräknas på ett tillförlitligt sätt. 
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Till-
gångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat 
anges. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovis-
ningssed. Förråden har värderats till inköpspris exklusive mervärdeskatt på 
värderingsdagen. 
Ölands kommunalförbunds leasingavtal klassificeras som operationella och 
redovisas under ansvarsförbindelser. 

Avskrivningar och kapitalkostnader 
Anläggningstillgångar har i balansräkningen värderats till anskaffningsvär-
det med avdrag för planmässiga avskrivningar och eventuella nedskriv-
ningar. Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs med linjär av-
skrivning, d.v.s. lika stora nominella belopp varje år. 
Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjande-
period om minst 3 år klassificeras som anläggningstillgång om beloppet 
överstiger gränsen för mindre värde. Värdet har satts till ett prisbasbelopp. 
Förbundets avskrivningstider för maskiner och inventarier är 5-15 år. 

Redovisning av semesterlöneskuld och ej kompenserad övertid 
Semesterlöneskulden, d.v.s. skulden till personalen för semesterdagar och ej 
kompenserad övertid, redovisas som kortfristig skuld per sista december. De 
intjänade förmånerna har belastats med lagenliga arbetsgivaravgifter. 

Redovisning av pensionsmedel 
Kommunalförbundets pensionsskuld redovisas enligt den så kallade ”bland-
modellen”. Detta innebär att den pension som intjänats före år 1998 behand-
las som en ansvarsförbindelse ”inom linjen”. Pensionsförmåner som intjä-
nats från och med 1998 redovisas som kostnad i resultaträkningen och som 
en avsättning i balansräkningen. I kostnaden och avsättningen ingår särskild 
löneskatt med 24,26 procent. Värdering av pensionsförpliktelserna har 
gjorts med tillämpning av RIPS 17. 
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Redovisning av finansiella tillgångar och skulder 
Finansiella tillgångar och skulder klassificeras enligt RKR:s rekommendat-
ion R7. Långfristiga skulder som förfaller till betalning inom tolv månader 
från balansdagen redovisas i bokslutet som långfristig skuld då den ur-
sprungliga löptiden var längre än tolv månader samt att kommunalförbundet 
har för avsikt att refinansiera skulden långfristigt. 

Redovisningsprinciper i driftsredovisningen 
Driftredovisningens intäkter och kostnader ska spegla respektive verksam-
hets ekonomiska relationer till sin omvärld, där de andra verksamheterna ut-
gör en del av omvärlden. Det innebär att jämfört med resultaträkningens in-
täkter och kostnader, som endast innehåller förbundsexterna poster, har 
driftredovisningen påförts även interna poster, såsom köp och försäljning 
mellan verksamheter. Årets resultat är samma i driftsredovisningen och re-
sultaträkningen eftersom de interna posterna tar ut varandra. 
Löner har belastats med ett personalomkostnadspålägg på 40,15% som in-
kluderar sociala avgifter, avtalsförsäkringar och pensionskostnader.  
Gemensam central administration som ekonomi, personal och upphandling 
fördelas inte ut på de olika verksamheterna utan redovisas under förbunds-
administration. 
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14 Resultaträkning, balansräkning, kassaflöde och 
noter 

Resultaträkning (tkr) Not 2021-01-01- 
2021-12-31 

2020-01-
01- 

2020-12-31 

Verksamhetens intäkter 1     29 388 40 017 
Verksamhetens kostnader 2, 17 -68 164 -78 263
Avskrivningar 3 -2 914 -2 664

Verksamhetens nettokostnader -41 690 -40 910

Skatteintäkter/Medlemsbidrag 4 42 884 41 365 
Verksamhetens resultat 1 194 455 
Finansiella intäkter 5 0 3 
Finansiella kostnader 6 -45 -66

Resultat efter finansiella poster 42 839 41 302 

Årets resultat 1 150 393 
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Balansräkning (tkr) Not 
2021-12-31 2020-12-31 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 
Maskiner och inventarier 7 9 234 10 170 

Omsättningstillgångar 
Förråd m.m. 8 266 362 
Fordringar 9 18 103 5 598 
Kassa och bank 10 6 596 6 349 

Summa omsättningstillgångar 24 965 12 309 

SUMMA TILLGÅNGAR 34 199 22 479 
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Balansräkning (tkr) Not 
2021-12-31 2020-12-31 

EGET KAPITAL, AVSÄTT-
NINGAR OCH SKULDER 

Eget kapital 11 
Årets resultat 1 150 393 
Övrigt eget kapital 8 654 8 261 

Summa eget kapital 9 804 8 654 

Avsättningar 
Avsättningar för pensioner och lik-
nande förpliktelser 12 685 546 

Skulder 
Långfristiga skulder 13 1 739 1 786 
Kortfristiga skulder 14 21 971 11 493 

23 710 13 279 

SUMMA EGET KAPITAL OCH 
SKULDER 34 199 22 479 

Ställda säkerheter Inga Inga 

Ansvarsförbindelser 15 13 482 12 704 
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Kassaflödesanalys (tkr) Not Utfall          
2021 

Utfall          
2020 

Den löpande verksamheten 
Årets resultat 1 150 393 

Justering för poster som inte ingår i kassa-
flödet 16 

Av- och nedskrivningar 2 914 2 664 
Gjorda avsättningar 140 74 
Medel från verksamheten före förändring 
av rörelsekapital 4 204 3 131 

Ökning/minskning förråd och varulager 96 -244
Ökning/minskning kortfristiga fordringar -12 639 6 292
Ökning/minskning kortfristiga skulder 10 611 -7 368
Kassaflöde från den löpande verksamheten 2 272 1 811 

Investeringsverksamheten 

Investering i materiella anläggningstillgångar -1 978 -2 026

Finansieringsverksamheten 
Amortering av långfristiga skulder -47 -47

Årets kassaflöde 248 -262

Likvida medel vid årets början 6 349 6 611 
Likvida medel vid årets slut 6 596 6 349 
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Noter 

Not 1 Verksamhetens intäkter 

2021 2020 

Försäljningsintäkter 3 656 1 201 
Taxor och avgifter 3 170 2 745 
Bidrag 2 771 2 422 
Försäljning av verksamhet och konsult-
tjänster 19 341 33 020 
Övriga intäkter 450 629 

Summa verksamhetens intäkter 29 388 40 017 

Not 2 Verksamhetens kostnader 

2021 2020 

Löner och sociala avgifter -35 861 -35 664
Pensionskostnader -1 686 -2 020
Inköp av anläggnings- och underhålls-
material -36 -30
Bränsle, energi och vatten -150 -88
Lokal- och markhyror -5 704 -5 814
Övriga tjänster -14 614 -10 155
Lämnade bidrag -390 -400
Övriga kostnader -9 722 -24 092

Summa verksamhetens kostnader -68 164 -78 263
*Uppdatering av förbundets kontoplan har gjorts varmed

jämförelsesiffror mellan åren inte är helt överensstäm-
mande.

Not 3 Avskrivningar 

2021 2020 

Avskrivning maskiner och inventarier -2 914 -2 664

Summa avskrivningar -2 914 -2 664
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Not 4 Medlemsbidrag 

2021 2020 

Medlemsbidrag 42 884 41 365 

Summa skatteintäkter 42 884 41 365 

Not 5 Finansiella intäkter 

2021 2020 

Ränteintäkter 0 3 

Summa finansiella intäkter 0 3 

Not 6 Finansiella kostnader 

2021 2020 

Räntekostnader -26 -20
Övriga finansiella kostnader -19 -46

Summa finansiella kostnader -45 -66

Not 7 Maskiner och inventarier 

2021-12-31 2020-12-31 

Ingående anskaffningsvärden 34 217 32 191 
Årets anskaffningar 1 978 2 026 

Utgående ackumulerade anskaffningsvär-
den 36 195 34 217 

Ingående avskrivningar -24 047 -21 383
Årets avskrivningar -2 914 -2 664

Utgående ackumulerade avskrivningar -26 961 -24 047
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Utgående redovisat värde 9 234 10 170 
 Linjär avskrivning tillämpas för samtliga tillgångar, se avsnittet redovisnings-
principer. Den genomsnittliga nyttjandetiden uppgår till 11,7 år 

Not 8 Lager 

2021-12-31 2020-12-31 

Lager Turistbyrån och IT 266 362 

Redovisat värde vid årets slut 266 362 

Not 9 Fordringar 

2021-12-31 2020-12-31 

Kundfordringar 12 581 1 219 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäk-
ter 3 934 2 650 
Mervärdeskattefordringar 343 543 
Övriga kortfristiga fordringar 1 245 1 186 

Redovisat värde vid årets slut 18 103 5 598 

Not 10 Kassa och bank 

2021-12-31 2020-12-31 

Kassa 28 29 
Bank 6 568 6 320 

 Summa kassa och bank 6 596 6 349 

Not 11 Eget kapital 
2021-12-31 2020-12-31 

Eget kapital 
Ingående eget kapital 8 654 8 261 
Årets resultat 1 150 393 

Utgående eget kapital 9 804 8 654 
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Not 12 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 
2021-12-31 2020-12-31 

Avsatt till pensioner 

Särskild avtals-/ålderspension 23 20 
Förmånsbestämd/kompletterande pension 527 419 
Summa pensioner 550 439 

Löneskatt 134 106 

Summa avsatt till pensioner 684 545 

Ingående avsättning 545 471 

Nya förpliktelser under året 
Nyintjänad pension 54 70 
Ränte- och basbeloppsuppräkningar 7 10 
Ändringar av försäkringstekniska skäl 46 
Övrigt 4 -21
Förändring av löneskatt 27 15

Utgående avsättning 684 545 

Aktualiseringsgrad 99% 99% 

Not 13 Långfristiga skulder 

2021-12-31 2020-12-31 

Ingående låneskuld 1 786 1 833 
Årets amortering -47 -47

Utgående låneskuld 1 739 1 786 

Uppgifter om lån i banker och kreditinstitut 
Lån som förfaller inom: 

1 år 2,7% 2,6% 
2-3 år 10,8% 10,5% 
3-5 år 86,5% 86,8% 



Årsredovisning 2021 Ölands kommunalförbund 
Noter 

30 

 1,21% 1,12%  Genomsnittlig ränta % 
Genomsnittlig räntebindningstid  Rörlig t.o.m 2060-02-28  

Not 14 Kortfristiga skulder 

2021-12-31 2020-12-31 

Kortfristig del av skulder till kreditinstitut 47 47 
Leverantörsskulder 2 917 2 045 
Moms och punktskatter 576 1 397 
Personalens skatter, avgifter och löneav-
drag 1 425 1 407 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäk-
ter 14 307 4 172 
Semesterlöneskulder 1 174 965 
Upplupna pensionskostnader 1 524 1 460 

Summa kortfristiga skulder 21 971 11 493 

Not 15 Ansvarsförbindelser 

2021-12-31 2020-12-31 
Pensionsförpliktelser som inte upptagits 
bland skulderna eller avsättningarna 
och som inte heller har täckning i pens-
ionsstiftelses förmögenhet. 

Ingående ansvarsförbindelser 1 817 1 833 

Nya förpliktelser under året 
Ränte- och basbeloppsuppräkningar 24 44 
Ändringar av försäkringstekniska skäl 124 
Övrigt -43 15 
Årets utbetalningar -78 -72
Förändring av löneskatt 7 -3

Utgående ansvarsförbindelse 1 851 1 817 

Aktualiseringsgrad 99% 99% 
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Övriga ansvarsförbindelser 
Räddningstjänsten Öland har ett avtal 
avseende hyra av räddningsstationen i 
Färjestaden med årlig hyra på 2 426 tkr 
som löper t.o.m. år 2024. Likaså finns ett 
avtal avseende stationen i Borgholm 
med årlig hyra på 1 078 tkr som löper 
t.o.m. 2024. Vid ingång i nytt räddnings-
tjänstförbund i länet som är planerat att
träda i kraft 1 januari 2023 kan avtalen
sägas upp. Av den anledningen har avta-
len klassificerats som uppsägningsbara
operationella leasingavtal.
Operationell leasing 
Bilar 0 0 
Hyresavtal 11 623 10 867 
Övriga 9 20 

Summa 11 631 10 887 

Summa ansvarsförbindelser 13 482 12 704 

Not 16 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 
2021-12-31 2020-12-31 

Av- och nedskrivningar 2 914 2 664 
Avsatt till pensioner 140 74 

 Summa 3 054 2 738 

Not 17 Arvode till revisorer 
2021-12-31 2020-12-31 

Fast arvode sakkunnigt biträde 0 0 
Övrig revision 145 61 
Arvode till förtroendevalda revisorer 0 0 
Summa revisionskostnader 145 61 
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