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 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, KS-rummet, kl. 09.00 – 11.05 

Beslutande Ilko Corkovic (S), ordförande 
 Anna-Kajsa Arnesson (C), förste vice ordförande §§ 16 - 21 

Matilda Wärenfalk (S), andre vice ordförande 
 

  
 
 
Övriga deltagande Ulrik Brandén (M), ej tjg ersättare, via Teams 

Staffan Larsson (C), ej tjg ersättare 
Jens Odevall, förbundsdirektör 
Ann Willsund, biträdande förbundsdirektör 
Jonas Mårtensson, tf räddningschef 
Johan Göransson, turistchef 
Niklas Palmquist, IT-chef 
Torun Wahlby, controller, Mörbylånga kommun 
Kent Johansson, utredare § 21 
Jörgen Samuelsson, sekreterare 
 

 

Utses att justera Matilda Wärenfalk 

Justeringens 
plats och tid Stadshuset i Borgholm, 2022-09-22 
 
Under- 
skrifter        Sekreterare     ............................................................  Paragrafer  14 – 21 

Jörgen Samuelsson                                                        
 

 Ordförande  ............................................................  
Ilko Corkovic 
 

 Justerande  ............................................................  
Matilda Wärenfalk 
 
 
 
 
 
 
 
ANSLAG/BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits på Ölands kommunalförbunds officiella 
anslagstavla 

Organ Ölands Kommunalförbund, arbetsutskottet 

Sammanträdesdatum 2022-09-09  

Datum för  Datum för 
anslags uppsättande 2022-09-23 anslags nedtagande 2022-10-17 
 
Förvaringsplats 
för protokollet Kommunkontoret i Mörbylånga 

 
Underskrift  ............................................................  

Jörgen Samuelsson 
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§ 14 
 
Val av justerare 
 
Arbetsutskottet beslutar 
 
1. Utse Matilda Wärenfalk till justerare vid dagens sammanträde. 
 
__________ 
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§ 15 
 
Godkännande av dagordning 
 
Arbetsutskottet godkänner föreliggande dagordning. 

 
__________ 
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§ 16 
 
Information från förbundsdirektör och biträdande förbundsdirektör, 
räddningschef, turistchef och IT-chef 
 
Följande meddelanden och rapporter föredras och läggs till handlingarna. 
 
Information från förbundsdirektör och biträdande förbundsdirektör 
 
A) Aktuellt läge i förbundet 
 
Förbundsdirektör Jens Odevall informerar om att Rutger Ekbrand lämnat tjänsten 
som räddningschef och att Jonas Mårtensson är tf räddningschef från och med 
2022-09-01. 
 
Gällande förstudien Framtida kommunal samverkan på Öland så återkommer 
förbundsdirektörerna i samband med att förstudien återrapporteras (ärende-
punkt 5 på dagordningen) angående hur den processen förväntas fortsätta. 
 
Biträdande förbundsdirektör Ann Willsund informerar om samtal med personalen 
inom turistorganisationen med anledning av att turistchef Johan Göransson 
lämnar sin tjänst under hösten 2022. 
 
Förhandsbeskedet gällande den nya brandstationen i Mörbylånga är överklagat 
och Willsund återkommer fortlöpande med information i ärendet. 
 
Information från räddningschefen 
 
B) Aktuellt läge inom räddningstjänsten 
 
Tf räddningschef Jonas Mårtensson informerar om att han, som tidigare 
informerats, från och med 2022-09-01 är tf räddningschef med anledning av att 
Rutger Ekbrand lämnat Räddningstjänsten Öland för en ny tjänst inom Rädd-
ningstjänsten Sydost. Mårtenssons tjänst ersätts tills vidare med Anders 
Sporrong som verksamhetsledare. 
 
Leveransen av den beställda släckbilen till stationen i Borgholm är försenad. 
Planerad leverans var under hösten 2022 men leveransen är nu framflyttad till 
sommaren 2023. Dessutom har kostnaden för den nya släckbilen ökat och 
beräknas nu till cirka 5,5 Mkr. 
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§ 16 (forts) 
 
Sommaren 2022 beskrivs verksamhetsmässigt som en normalsommar för 
räddningstjänsten på Öland. Ett problem har varit bemanningen på stationerna i 
Mörbylånga och Färjestaden, beroende på sjukskrivningar. Bemanningen har 
tillfälligt lösts genom att dagpersonalen har täckt upp på de båda stationerna 
under dagtid. 
 
En ny Första Insatsperson (FIP) finns nu på plats mellan Färjestaden och 
Runsten. Inom kort ska ytterligare en Första Insatsperson tillsättas mellan 
Färjestaden och Mörbylånga. 
 
En medarbetarenkät förbereds för att följa upp insatserna gällande arbetsmiljön. 
 
Tf räddningschef Jonas Mårtensson informerar om branden i Arbelunda 
2022-09-02 och konstaterar att frivilliga insatser från vanliga medborgare 
många gånger spelar en mycket stor roll vid olika typer av bränder.  
 
Information från turistchefen 
 
C) Aktuellt läge i turismorganisationen 
 
Turistchef Johan Göransson informerar kortfattat om sommaren 2022 som 
generellt bedöms ha varit en mycket bra sommar för besöksnäringen på Öland. 
 
Sommarpersonalen vid de båda turistbyråerna har fungerat mycket bra och 
antalet besökare vid turistbyrån i Färjestaden beräknas till ca 22 000 under 
sommaren. Villavagnen vid torget i Borgholm har också fungerat mycket bra. 
 
Preliminära siffror för bokningsverksamheten är 384 tkr och för övrig försäljning 
330 tkr. 
 
Statistiken för gästnätter levereras inte förrän i november men en preliminär 
bedömning är siffrorna för 2022 blir mycket bra. Det noteras särskilt att antalet 
utländska besökare och gästnätter närmar sig de nivåer som redovisades innan 
pandemin. 
 
Remissrundan för den nya strategin ”Hela Öland – hela året, strategi för Öland 
som besöksdestination mot 2030” avslutades 2022-09-02. Nio remissvar har 
inkommit och synpunkterna har antingen bearbetats in i dokumentet eller så 
kommer synpunkterna att skrivas in i de handlingsplaner som kommer att 
arbetas fram efter att strategin blivit antagen. Under den fortsatta processen 
kommer även en populärversion av strategidokumentet i broschyrformat att 
arbetas fram. 
 
Göransson återkommer med en mer detaljerad återrapportering av sommaren 
vid förbundsdirektionens sammanträde 2022-10-07. 
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§ 16 (forts) 
 
D) Aktuellt läge på IT-avdelningen 
 
IT-chef Niklas Palmquist informerar om incidenter vid kommunernas serverrum. 
Incidenterna beror på flera olika orsaker; växtlighet som påverkat kylaggrega-
tens funktion, strömavbrott och vattenläckor. Samtliga incidenter har dock 
kunnat åtgärdas på ett tidigt stadium och därmed har allvarliga konsekvenser 
kunnat undvikas. 
 
Sommarens åskväder har inte åstadkommit några skador i de kommunala 
utrustningarna vilket förklaras av att en stor del av datatrafiken numera går via 
fiber som är mindre känsligt för åska. 
 
Leveransproblem av utrustning är fortfarande ett omfattande problem i IT-
verksamheten och omfattar i princip all typ av utrustning från datorer och 
skrivare till telefoner. 
 
__________ 
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§ 17 
 
Ekonomisk uppföljning 2022-01-01 -2022-07-31 
 
Controller Torun Wahlby föredrar ärendet om ekonomisk uppföljning 
2022-01-01 – 2022-07-31. 
 
Ölands kommunalförbund förväntas efter framtagen prognos efter mars landa på 
ett negativt resultat på 550 tkr vid årets slut. 
 
Den politiska verksamheten väntas göra ett underskott mot budget på 200 tkr 
till följd av att en förstudie om förbundets framtid ska genomföras. I prognosen 
ingår att hela direktionens budget för oförutsedda kostnader nyttjas. 
 
Förbundsadministrationens administrativa kostnader som faktureras från 
kommunerna avseende lön, HR och ekonomi kommer att kosta 100 tkr mer än 
budgeterat. Därtill kommer 100 tkr läggas på Ölandsbrons jubileum, varav 
hälften beräknas rymmas inom befintlig budget. Ölandskommunerna finansierar 
en tredjedel var. 
 
Turismorganisationen väntas hålla sig inom tilldelad budgetram för året. 
Partnerskapen väntas bli lika många som 2021 och projektmedel från Tillväxt-
verket ger utrymme för satsningar inom destinationsmarknadsföring. 
 
Prognosen för räddningstjänsten ligger enligt budget. Förberedande arbete pågår 
för ingång i gemensamt räddningstjänstförbund 2023 vilket medfört färre 
tillsyner. Bemanningen vid stationen i Degerhamn var under sommaren svår att 
lösa och kostade mer än planerat. Däremot finns utrymme i den totala budgeten 
till följd av sjukskrivning och föräldraledighet. Dessutom har förrådsinventarier 
sålts som gett intäkter till verksamheten.  
 
IT-verksamheten har redan vid årets ingång ett underskott i sin personalbudget 
till följd av att inte tillräcklig höjd har tagits för lönerevision och övriga personal-
kostnader i den fasta debitering som görs till kommunerna. En anställd som 
slutade i februari har inte ersatts. Kostnaderna för telefoni och licenser har ökat, 
vilket kommer att belasta medlemskommunernas budgetar. Prognosen pekar på 
ett underskott mot budget på 300 tkr för IT-verksamheten.  
 
I finansverksamhetens budget finns de 100 tkr som 2022 års minskade PO-
pålägg till 39,25 % resulterade i. Minskningen fastställdes först i december 2021 
och var därför inte känd när budgeten beslutades. Den senaste informationen är 
dock att PO-pålägget kommer öka igen till 2023. 
 
 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 

 2022-09-09 8  (13) 
        Arbetsutskottet                                               

Utdragsbestyrkande 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 17 (forts) 
 
Prognos för avskrivningar och pensioner lämnas först i delårsrapporten efter 
augustis bokslut. 
 
Arbetsutskottet beslutar 
 
1. Godkänna den ekonomiska uppföljningen 2022-01-01 – 2022-07-31. 
 
__________ 
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§ 18 
 
Budgetprocess 2023 – budget 2023 
 
Ordförande Ilko Corkovic föredrar ärendet om budgetprocess 2023 – budget 
2023 som pausades enligt direktionens beslut i maj (§ 27/22). 
 
Arbetsutskottet beslutar 
 
1. Koordinera den fortsatta budgetprocessen utifrån de beslut som tas med  
        anledning av förstudien Framtida kommunal samverkan på Öland. 
 
__________ 
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Expedieras till:    Ekonomiavdelningen, Mörbylånga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 19 
 
Upplösning och avregistrering av stiftelsen Birger Schmids fond för natur, 
kultur och ungdom – Ölands Miljöfond 
 
Ordförande Ilko Corkovic föredrar ärendet om upplösning och avregistrering av 
stiftelsen Birger Schmids fond för natur, kultur och ungdom – Ölands Miljöfond. 
 
Kommunalförbundet har sedan 1976 förvaltat Ölands Miljöfond. 
Kammarkollegiet beslutade i december 2019 att medge kommunalförbundets ansökan 
om permutation av Ölands Miljöfond – vilket innebar att såväl avkastning som kapital 
får användas för stiftelsens ändamål. 
 
Förbundsdirektionen beslutade i december 2020 (§ 65/20) om utdelning av Ölands 
Miljöfonds medel. 
Mörbylånga kommun har efterskänkt stiftelsens skuld på 17 177 kronor och stiftelsens 
skulder och eget kapital är därmed noll kronor. 
 
En kombination av formaliakraven gällande hur Ölands Miljöfonds kapital ska förvaltas 
och en låg avkastning på kapitalet resulterade i att utdelning av medel inte var möjlig 
under en lång rad av år. 
 
Avsikten med ansökan till Kammarkollegiet om permutation av Ölands Miljöfond var 
att få tillstånd att använda kapitalet för stiftelsens ändamål och därefter upplösa och 
avregistrera stiftelsen. 
Anmälan om avregistrering ges in till Länsstyrelsen Östergötland. 
 

Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-08-31. 
 
Arbetsutskottet beslutar 
 
1. Stiftelsen Birger Schmids fond för natur, kultur och ungdom – Ölands 
        Miljöfond (832000-3406) upplöses och avregistreras. 

 
__________ 
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§ 20 
 
Dagordning / kallelse till förbundsdirektionens sammanträde 
2022-10-07 
 
Ordförande Ilko Corkovic föredrar ärendet om dagordning / kallelse till förbunds-
direktionens sammanträde 2022-10-07. 
 
Arbetsutskottets beslutar 
 
1. Sekreterare Jörgen Samuelsson sammankallar förbundsdirektionen enligt 

dagordningen. 
 

__________ 
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Expedieras till:  Förbundsdirektör Jens Odevall 
                         Biträdande förbundsdirektör Ann Willsund 

 
 
 
 
 
 
 
 
§ 21 
 
Förstudie: Framtida kommunal samverkan på Öland 
 
Utredaren Kent Johansson föredrar förstudien Framtida kommunal samverkan på 
Öland. 
 
Uppdraget för förstudien är att genomföra en bred förutsättningslös förstudie 
kring den mest lämpliga samarbetsplattformen för den framtida kommunala 
samverkan på Öland. Förstudien ska inför kommande ställningstaganden belysa 
möjligheter och konsekvenser av olika kommunala samverkansformer. 
Förstudien belyser särskilt följande frågeställningar: 
 
Hur skapas bästa möjliga, långsiktiga förutsättningar för de två kvarvarande 
verksamhetsområdena turism och IT ? 
Inom vilka ytterligare verksamhetsområden kan Ölandskommunerna samverka ? 
Hur ska den framtida kommunala samverkan organiseras ? 
 
En bred och förutsättningslös genomgång har genomförts av möjliga former för 
kommunal samverkan. En genomgång har också genomförts kring de 
samverkansområden som kommunerna Borgholm och Mörbylånga deltar i idag 
och avser att delta i. Vad gäller samverkan med andra kommuner konstateras 
det de båda kommunerna idag, utöver samverkan inom Ölands kommunalför-
bund, deltar i 10-15 olika typer av samverkan med andra kommuner. I flera av 
dessa fall sker samverkan inom större geografiska områden än Öland. 
 
Följande förslag lämnas i förstudien: 
 
I samband med revidering av förbundsordningen inför 2023, med anledning av 
räddningstjänsten övergår till Räddningstjänst Sydost, så ändras antalet 
ledamöter i direktionen till tre ledamöter från vardera Ölandskommunen. 
 
Ett utskott tillsätts med uppgift att belysa kommande uppdrag och ansvar för 
turism och besöksnäring samt lämna förslag till framtida organisationsform. 
 
En grupp utses med uppgift att belysa kommande uppdrag och ansvar för IT-
verksamheten samt lämna förslag till framtida samverkansform. 
 
Utredningen föreslår att det uttalas att samverkan på förvaltningsnivå är positivt 
för att utveckla former för samverkan mellan kommunerna och att respektive 
kommunledning lämnar förslag för hur redovisning kan och bör ske vad gäller 
samverkan mellan förvaltningarna i de båda Ölandskommunerna. 
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§ 21 (forts) 
 
Utredningen föreslår att Ölands kommunalförbund bjuder in Region Kalmar län 
och Länsstyrelsen i Kalmar län till en gemensam arbetsgrupp för att presentera 
innehåll och former för gemensam samverkan. 
 
Ett mer principiellt eller generellt ställningstagande kring vilka organisations- 
eller arbetsformer som ska gälla framöver bör kunna anstå tills de föreslagna 
uppdragen presenterats. 
 
Främst ställningstagandet kring framtida hemvist och organisation för frågor 
som rör turism och besöksnäring kommer också att påverka villkoren för hur 
andra verksamhetsområden kan organiseras. Beslutas att frågor kring turism 
och besöksnäring organiseras i annan form än kommunalförbund, så torde det 
vara svårt att motivera att ha två skilda organisationer för samverkan mellan 
Ölands-kommunerna. Av den anledningen har tidsmässigt parallella utrednings-
uppdrag föreslagits vad gäller uppdrag och organisation för turism/besöksnäring 
och IT-samverkan. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förstudien Framtida kommunal samverkan på Öland 2022-09-09. 
 
Arbetsutskottet beslutar 
 
1. Uppdra till förbundsdirektör Jens Odevall och biträdande förbunds- 
        direktör Ann Willsund att till förbundsdirektionens sammanträde den 
        7 oktober arbeta fram förslag till beslut för att fortsätta processen 
        gällande framtida kommunal samverkan på Öland. 
 
2. Uppdragets fokus är på nuvarande samverkan, pågående gemensamma 
        projekt och därutöver analyser av förstudiens förslag till ytterligare 
        områden för samverkan samt framtida organisation och arbetsformer. 
 
3. Uppdraget inkluderar koordinering av den fortsatta budgetprocessen 
        och de återstående verksamheternas behov av administrativt stöd 2023. 
 
 __________ 

 


