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§ 27 

 

Val av justerare 

 

Arbetsutskottets beslut 

 

1. Utse Anna-Kajsa Arnesson till justerare vid dagens sammanträde. 

 

__________ 
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§ 28 

 

Godkännande av dagordning 

 

Arbetsutskottet godkänner föreliggande dagordning med följande 

tilläggsärenden: 

 

- Ansökan om permutation av Stiftelsen Ölands Landskapsmots  

forsknings- och stipendiefond. 

- Ansökan om permutation av Stiftelsen Birger Schmids fond för natur, 

kultur och ungdom – Ölands Miljöfond. 

 

__________ 
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§ 29 

 

Information från förbundschef och biträdande förbundschef 

 

Följande meddelanden och rapporter föredras och läggs till handlingarna. 

 

A) Ekonomi 

 

Biträdande förbundschef Ann Willsund informerar om pågående arbeten 

med budgetprocess inför 2020 och budgetuppföljning genom 

delårsrapporten. 

 

B) Personalärende 

 

Biträdande förbundschef Ann Willsund informerar om ett pågående 

personalärende inom räddningstjänsten. HR-chef Ann Nilsson, Borgholms 

kommun, är behjälplig i ärendet. 

 

__________ 
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§ 30 

 

Delårsrapport 2; 2019-01-01 – 2019-08-31 

 

Sara Malmgren informerar om preliminär version av Delårsrapport 2; 

2019-01-01 – 2019-08-31. 

 

Malmgren betonar att versionen är preliminär och att pensionsskulden inte 

rapporteras in förrän 2019-09-16. 

 

Direktionen: avvikelsen mot budget är -94 tkr. Arvoderingen av förbunds-

direktionen är högre än 2018 beroende på ett extra konstituerande 

sammanträde, ett utbildningstillfälle för de nya ledamöterna och en hög 

närvarograd gällande icke tjänstgörande ersättare (§ 37/19). 

 

Turismorganisationen: bedömningen är att verksamheten klarar budgetra-

men. Bokningsverksamheten har en avvikelse -120 tkr mot budget men 

avvikelsen förväntas balanseras med lägre personalkonstander och lägre 

marknadsföringskostnader. 

 

Räddningstjänsten: avvikelsen mot budget är -560 tkr. Avvikelsen förklaras 

av dels högre utbildningskostnader gällande ny deltidspersonal, dels högre 

underhållskostnader beroende på uteblivet underhåll 2017/2018. 

 

Cykelprojektet bedrivs i projektform och påverkar inte direkt resultatet. 

 

Malmgren återkommer med en komplett Delårsrapport 2 till 

förbundsdirektionens sammanträde 2019-10-11. 

 

Informationen läggs till handlingarna. 

 

__________ 
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§ 31 

 

Beslutsattestanter 

 

Ordförande Ilko Corkovic föredrar ärendet om beslutsattestanter 2019. 

 

Förbundsdirektionen ska årligen fastställa vilka i förbundet som ska vara 

beslutsattestanter för sina ansvarsområden. 

 

Förslaget på beslutsattestanter följer organisationen och de olika verksam-

hetsnivåerna. Verksamhetsområdescheferna har själva rätt att besluta upp 

till 5 000 000 kronor. Fakturor som överskrider denna beloppsgräns ska 

eskalera till överordnad nivå. Övergripande beslutsattestanter för samtliga 

ansvarsområden är förbundschef och biträdande förbundschef. 

 

Då annan tjänsteman under löpande verksamhetsår ersätter en av de 

nuvarande beslutsattestanterna eller ersättare på samma befattning, följer 

attesträtten med till den nya tjänstemannen utan särskilt beslut. Tillfälligt 

delegerade attesträtter vid kortare frånvaro beslutas av verksamhetsområ-

deschef. 

 

Beslutsunderlag 

 

Beslutsattestanter 2019. 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

 

1. Beslutsattestanter 2019 fastställs. 

 

__________ 
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§ 32 

 

Revidering av förbundsordning 

 

Ordförande Ilko Corkovic föredrar ärendet om revidering av förbundsordningen 

(§ 42/19). 

 

Borgholm och Mörbylånga kommuner har över tid varierat mellan att ha en 

gemensam säkerhetssamordnare anställd inom Ölands kommunalförbund och att 

ha en säkerhetssamordnare anställd i respektive kommun. För ca 15 år sedan 

anställdes en gemensam säkerhetssamordnare med placering vid Räddnings-

tjänsten. Med tiden kom insikten att det var effektivare att ha säkerhetssamord-

naren närmare verksamheten. Samordnaren placerades i Borgholm på en delad 

tjänst (50% säkerhetssamordning, 50% annat arbete), och Mörbylånga gjorde 

en liknande lösning. 2018 anställdes på nytt en gemensam säkerhetssamordnare 

i Räddningstjänsten, men redan nu ser vi att merparten av arbetet måste göras 

närmare kommunerna. Båda kommunerna har varit tvungna att avsätta tid för 

arbete som den gemensamma säkerhetssamordnaren genom sin placering inte 

kunnat utföra. 

För en effektiv säkerhetssamordning krävs god kännedom om den egna 

kommunen, inklusive individkännedom om relevant personal. Detta har varit 

svårt att leverera från den gemensamma plattformen. Alla funktioner finns inte i 

en liten kommun, utan man måste veta vem-gör-vad. Utan individkännedom blir 

det svårt att få tillgång till nödvändig information, att kalla till möten, och att 

överhuvudtaget att göra praktiskt arbete i kommunen. Säkerhetssamordnaren 

har använt en (eller ett fåtal) kontakter in i kommunen. Detta har inneburit att 

strategiskt arbete från den gemensamma säkerhetssamordnaren ändå måste 

omsättas i praktik i kommunen vilket medför dubbelarbete.  

Under 2019 och början av 2020 ska alla kommuner göra väldigt många 

leveranser till staten. Dels har beredskapen i landet som helhet höjts, vilket ökar 

bördan även för kommunerna. Säkerhetsskyddsklassning, säkerhetsskyddsana-

lys och krigsplaceringar är nya arbetsuppgifter som dessutom kräver god 

personkännedom i kommunen. Dels är det året efter allmänna val då många 

leveranser normalt ska göras. Risk- och sårbarhetsanalys, utbildnings- och 

övningsplan, och nya styrdokument för extraordinära händelser ska alltid göras 

året efter allmänna val. Behovet av en säkerhetssamordnare är därför extra 

stort. Över tid bedöms behovet till mer än 50% i kommunerna men inte så 

mycket som en heltid. 
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§ 32 (forts) 

 

Delar av säkerhetsarbetet hamnar med nödvändighet på andra funktion-

er/personer än en säkerhetssamordnare (oavsett placering) i kommunen. Vissa 

delar måste göras av kommunchefen, av en kommunikatör och framför allt av 

utförare av samhällsviktiga tjänster (vård och omsorg, VA, fastighet mm). Rent 

budgettekniskt är det därför enklare att kunna nyttja de statliga medlen för 

extraordinära händelser respektive säkerhetsskyddsarbete där de verkligen 

används (där arbetet utförs) i kommunen. 

 

Med anledning av detta föreslås att förbundsordningen för Ölands kommunalför-

bund omarbetas så att säkerhetssamordningen utgår ur förbundsordningen. 

Detta föreslås träda i kraft from 2020-01-01. 

 

Ny skrivning gällande § 2 – Ändamålsparagrafen:  

Säkerhetssamordning – skrivningen stryks. 

Ny skrivning gällande § 9 – medlemskommunerna väljer vardera en revisor och 

en revisorsersättare. 

Ny skrivning gällande § 13 – Kostnadstäckning: 

Säkerhetssamordning – skrivningen stryks. 

Ny skrivning gällande § 14 – Budgetprocess: 

Budgetförslag ska fastställas innan maj månads utgång. 

 

Det förtydligas att Ölandskommunerna genomför en allmän översyn och 

genomlysning gällande möjliga verksamhetsområden för ökat samarbete och 

ökad samverkan mellan Ölandskommunerna. Det pågående arbetet innebär att 

ytterligare förändringar av § 2 (Ändamålsparagrafen) kan bli aktuellt när 

medlemskommunerna beslutat om ökat samarbete och ökad samverkan. 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

 

1. Godkänna förslaget till reviderad förbundsordning. 

 

2. Överlämna den reviderade förbundsordningen till 

medlemskommunerna för godkännande. 

 

3. Den reviderade förbundsordningen ska träda i kraft 

den 1 januari 2020. 

 

__________ 
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§ 33 

 

Revidering av reglemente 

 

Ordförande Ilko Corkovic föredrar ärendet om revidering av reglemente 

(§ 43/19). 

 

Ett förslag till nytt reglemente för Ölands kommunalförbund har tagits fram. 

Förslaget ersätter tidigare antaget reglemente, daterat 11 januari 2016. 

 

Förändringar i reglementet är enligt nedan: 

 

§ 1 – hänvisning till Kommunallagen (2017:725). 

 

§ 6 – hänvisning till dataskyddsförordningen. 

 

Ny skrivning gällande § 27: 

Ersättare har närvarorätt och yttranderätt vid arbetsutskottets sammanträden. 

Arvode eller ersättning utgår inte till ej tjänstgörande ersättare. 

 

Anna-Kajsa Arnesson noterar att i motsvarande dokument i Mörbylånga kommun 

har i motsvarande § 3 skrivningarna om ”FN:s konventioner om de mänskliga 

rättigheterna” och ”Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande friheterna” ersatts med en skrivning om 

FN:s konvention om barnens rättigheter - barnkonventionen. 

 

Sekreterare Jörgen Samuelsson kontrollerar skrivningar om FN:s konvention om 

barnens rättigheter inför förbundsdirektionens sammanträde 2019-10-11. 

 

Förbundsdirektionens förslag till beslut 

 

1. Godkänna det reviderade reglementet enligt dagens föredragning. 

 

2. Överlämna det reviderade reglementet till medlemskommunerna 

        för godkännande. 

 

3. Det reviderade reglementet ska träda i kraft den 1 januari 2020. 

 

__________ 
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§ 34 

 

Räddningstjänstärende 

Meddelanden från Räddningstjänst Öland 

 

A) Sommaren 2019 

 

Räddningschef Rutger Ekbrand informerar om sommaren 2019. 

Baserat på erfarenheterna från sommaren 2018 fanns en helt annan 

beredskap lokalt/regionalt/nationellt inför denna sommar. 

 

Sommaren har ur räddningstjänstens perspektiv varit av normalkaraktär. 

 

Periodens mest omfattande insats inträffade 2019-08-13: branden i 

Åkerboskolan, Löttorp. 

 

B) Brandstationen i Degerhamn 

 

Räddningschef Rutger Ekbrand informerar om personalläget vid brandstat-

ionen i Degerhamn (§ 41/19). Svårigheterna med bemanningen kvarstår 

och den förändrade skrivningen om lägre bemanning på brandstationen 

kvarstår tills vidare. 

 

Rekryteringen av FIP (Första InsatsPerson) har avbrutits. 

 

Arbetet med civil insatsperson (tidigare frivillig medmänniska) fortsätter 

och innebär en allmän förstärkning av resurserna men räddningschefen 

förtydligar att det arbetet inte ersätter bemanningen med deltidsbrand-

män. 

 

Nytt möte med platschef och facklig företrädare är inbokat och räddnings-

chefen återkommer fortlöpande med information i ärendet. 

 

C) Brandstationen i Mörbylånga 

 

Räddningschef Rutger Ekbrand informerar om ärendet brandstationen i 

Mörbylånga (§ 26/19). 

 

Biträdande förbundschef  Ann Willsund informerar om att ärendet 

behandlades i kommunstyrelsen i Mörbylånga kommun 2019-09-03 och 

återkopplas till kommunalförbundet genom expediering av protokollsutdrag 

från kommunstyrelsens sammanträde. 
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 § 35 

 

Räddningstjänstärende 

Samverkan över gränserna 

 

Räddningschef Rutger Ekbrand föredrar ärendet om samverkan över 

gränserna. 

 

Räddningstjänsten i Sverige består av statlig räddningstjänst och kommu-

nal räddningstjänst. Kommunernas ansvar regleras i 3 kap Lag (2003:778) 

om skydd mot olyckor (LSO). Förutom räddningstjänst ansvarar kommu-

nerna enligt LSO, för förebyggande verksamhet (tillsyn av brandsäkerhet 

samt verkande för att alla typer av olyckor förebyggs) samt sotning. 

 

Från att det för ett par decennier sedan varit tämligen begränsad samver-

kan mellan de kommunala räddningstjänsterna, så har det under senare år 

blivit mer och mer samverkan mellan dessa. 

Att samverka mellan räddningstjänsterna är en algstadgad skyldighet, 

samtidigt som räddningschefen (och räddningsnämnden) har fullt ansvar 

för räddningstjänstens organisation och förmåga inom nämndens geogra-

fiska ansvarsområde. Ansvaret handlar både om planeringsmässig förmåga 

samt minutoperativ sådan. 

 

Sommaren 2018 rådde det extrem torka och hög värme i Sverige under 

lång tid. Detta ledde till många och omfattande bränder som lyfte upp 

behovet av samverkan såväl lokalt, regionalt och nationellt. Troliga 

framtida klimat scenarios gör också gällande att extremväder kommer att 

vara mer frekvent förekommande. 

 

Vid bränderna 2018 (och 2014 i Värmland) framkom vissa brister som 

kommunerna har att hantera. Diverse utredningar har gjorts som belyser 

dessa och andra utmaningar som räddningstjänsten har i framtiden: 

 

-Alarmeringsutredningen – hur ska blåljusmyndigheter larmas i framtiden. 

-Räddningstjänstutredningen – en utredning om en effektivare räddnings-

tjänst. 

-Skogsbrandutredningarna 2014 och 2018. 

 

Vissa åtgärder har gjorts utifrån slutsatser i utredningarna, medan andra 

saker återstår. 
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§ 35 (forts) 

 

Räddningstjänsterna i södra Kalmar län (Kalmar brandkår, Räddningstjäns-

ten Nybro, Räddningstjänsten Öland samt Räddningstjänsten Emmaboda-

Torsås), har haft en samverkan som under senare år har utvecklats vidare. 

Bland annat finns numera en gemensam samordnings-/samverkansperson 

på deltid. Inom vissa områden finns också samverkan mellan räddnings-

tjänsterna i hela Kalmar län. I dessa båda räddningstjänstregionen pågår 

redan diverse projekt med syfte att effektivisera utalarmering och ledning 

av räddningsinsatser. Viktigt att påpeka är dock att räddningstjänsterna 

också har utmaningar inom förebyggande arbete och myndighetsutövning 

samt rena administrativa uppgifter. 

 

Räddningscheferna i södra Kalmar län har nu kommit till ett läge då de 

anser att ställning måste tas till hur nuvarande och framtida behov av 

samverkan bäst hanteras. 

 

För att belysa detta har två dialogmöten initierats av räddningscheferna 

under våren 2018. Vid dessa möten har representanter från berörda 

huvudkommuners kommunledningar deltagit. Vid det andra dialogmötet 

förordades det att man i respektive räddningstjänstorganisation borde 

utreda/sammanställa sina egna utmaningar. Därefter kan det tas ställning 

till hur vidare åtgärder ska göras, enskilt eller i samverkan och hur 

samverkan i så fall bör se ut. 

 

Tidplan: 

 

-September/oktober – beslut i respektive räddningsnämnd i nedan angivna 

frågeställningar. 

-November/december – sammanställs respektive räddningstjänsts 

utvecklingsbehov enligt första beslutspunkten nedan. 

-Januari 2020 – avstämning i styrgrupp. Hur ser respektive räddnings-

tjänsts behov ut ? Vilka behov löses i samverkan bäst i samverkan, hur går 

vi vidare ? 
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§ 35 (forts) 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut  

 

1. Ge räddningschefen i uppdrag att, parallellt med redan påbörjade 

samverkansaktiviteter, utreda/sammanställa den egna räddnings-

tjänstens utmaningar och ange alternativ hantering av dessa 

utmaningar (i egen organisation eller i samverkan). 

 

2. Utse representant/-er (1-2 personer) från nämnden, att ingå i 

styrgrupp för att fortsätta arbetet med att utreda och utveckla 

räddningstjänstsamverkan i södra Kalmar län. 

 

__________ 
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§ 36 

 

Information från Ölands Turismorganisation 

 

Marknadsansvarig Tove Sundman informerar om Ölands Turismorganisat-

ions verksamheter och aktiviteter. 

 

Sommaren 2019 har generellt varit en mycket bra sommar för det stora 

flertalet aktörer på Öland. 

 

Brostatistiken visar en trafikström i nivå med 2018. Ytterligare brostatistik 

och SCB:s statistik gällande gästnätter kommer att redovisas senare under 

hösten. 

 

Säsongspersonalen på turistbyråerna har varit mycket bra och har varit 

mycket uppskattade av besökarna på turistbyråerna. 

 

Öland, tillsammans med Glasriket och Astrid Lindgrens Värld, deltar i 

projektet Klimatsmart resande. 

 

Partnerskap Öland redovisar ett resultat om 512 000 kronor. 

 

Under hösten kommer en marknadsföringsgrupp och en styrgrupp att 

bildas för att stärka och utveckla samarbetet och samverkan mellan olika 

aktörer på Öland. 

 

Region Kalmar bjuder in kommunerna i länet till en workshop om be-

söksnäringen – arbete pågår med att hitta ett datum för workshopen. 

 

Informationen beaktas och läggs till handlingarna. 

 

__________ 
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§ 37 

 

Information från Ölandsleden etapp 2 

 

Projektledare Christer Petersson informerar om projekt Ölandsleden  

etapp 2. 

 

Norra slingan: invigning ägde rum i Byxelkrok 2019-08-24. 

 

Södra slingan: 

 

Sträckan Skärlöv – Torngård; inväntar beslut från Länsstyrelsen. 

 

Sträckan Torngård / Solberga – Enetri; kontrakt skrivs med Svevia 2019-

09-13. 

 

Gammalsby; alternativ sträckning genomförs på gamla järnvägsbanken. 

 

Kostsam omväg och bredden i Albrunna kommer att minskas från 4 meter 

till 2,5 meter d.v.s. asfalt kommer att tas bort. 

 

Karl X Mur; Statens Fastighetsverk kommer att ansöka hos 

Riksantikvarieämbetet om förändring i muren. 

 

Ventlinge; problemet med sträckningen är löst vilket innebär att hela 

sträckan till Grönhögen binds ihop. 

 

Av projektets budget återstår i dagsläget ca 21 Mkr. 

Differensen mellan återstående projektmedlen och den beräknade 

kostnaden för de i projektet återstående sträckorna beräknas vara minst 

10 Mkr. 

 

Dialog pågår mellan parterna Borgholms kommun, Mörbylånga kommun 

och Trafikverket gällande eventuell indexuppräkning för åren 2015 - 2018.  

 

Petersson förtydligar att när projektet avslutat anläggandet av en sträcka 

överlämnas ansvaret gällande sträckans drift och underhåll till respektive 

Ölandskommun. 

 

Informationen beaktas och läggs till handlingarna. 

 

__________ 
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§ 38 

 

Riktlinjer för debitering, krav och värdering av kundfordringar 

 

Ordförande Ilko Corkovic föredrar ärendet om dokumentet Riktlinjer för 

debitering, krav och värdering av kundfordringar. 

 

Administrationen i Ölands kommunalförbund baseras till stor del på stöd 

och resurser i medlemskommunerna; ekonomi- och kansliadministration 

(Mörbylånga), personaladministration (Borgholm) och IT-drift (Borgholm). 

En konsekvens av denna konstruktion är att kommunalförbundet i många 

delar saknar egna policydokument  - medlemskommunerna har i sina 

stödfunktioner till kommunalförbundet använt sina respektive egna 

policydokument. 

 

Förbundsdirektionen beslutade i § 60/17 att ”uppdra till förbundscheferna 

att ta de policys och rutiner som behövs för att leva upp till lagstiftningens 

krav.” 

 

Dokumentet Riktlinjer för debitering, krav och värderingar av kundford-

ringar baseras på motsvarande dokument som tillämpas i Mörbylånga 

kommun. Dokumentet är uppdaterat och anpassat efter kommunalförbun-

dets förutsättningar. 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

 

1.    Godkänna Riktlinjer för debitering, krav och värdering av 

       kundfordringar. 

 

__________ 
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Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 39 

 

Riktlinjer för representation 

 

Ordförande Ilko Corkovic föredrar ärendet om dokumentet Riktlinjer för 

representation. 

 

Administrationen i Ölands kommunalförbund baseras till stor del på stöd 

och resurser i medlemskommunerna; ekonomi- och kansliadministration 

(Mörbylånga), personaladministration (Borgholm) och IT-drift (Borgholm). 

En konsekvens av denna konstruktion är att kommunalförbundet i många 

delar saknar egna policydokument  - medlemskommunerna har i sina 

stödfunktioner till kommunalförbundet använt sina respektive egna 

policydokument. 

 

Förbundsdirektionen beslutade i § 60/17 att ”uppdra till förbundscheferna 

att ta de policys och rutiner som behövs för att leva upp till lagstiftningens 

krav.” 

 

Dokumentet Riktlinjer för representation baseras på motsvarande 

dokument som tillämpas i Mörbylånga kommun. Dokumentet är uppdaterat 

och anpassat efter kommunalförbundets förutsättningar. 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

 

1.    Godkänna Riktlinjer för representation. 

 

__________ 
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Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 40 

 

Personalpolicy 

 

Ordförande Ilko Corkovic föredrar ärendet om Personalpolicy. 

 

Administrationen i Ölands kommunalförbund baseras till stor del på stöd 

och resurser i medlemskommunerna; ekonomi- och kansliadministration 

(Mörbylånga), personaladministration (Borgholm) och IT-drift (Borgholm). 

En konsekvens av denna konstruktion är att kommunalförbundet i många 

delar saknar egna policydokument  - medlemskommunerna har i sina 

stödfunktioner till kommunalförbundet använt sina respektive egna 

policydokument. 

 

Förbundsdirektionen beslutade i § 60/17 att ”uppdra till förbundscheferna 

att ta de policys och rutiner som behövs för att leva upp till lagstiftningens 

krav.” 

 

Dokumentet Personalpolicy baseras på motsvarande dokument som 

tillämpas i Borgholms kommun. Dokumentet är uppdaterat och anpassat 

efter kommunalförbundets förutsättningar. 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

 

1.    Godkänna Personalpolicyn. 

 

__________ 
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Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 41 

 

Stiftelsen Ölands Landskapsmots forsknings- och stipendiefond 

Ansökan om permutation 

 

Sekreterare Jörgen Samuelsson föredrar ärendet om ansökan om 

permutation gällande Stiftelsen Ölands Landskapsmots forsknings- och 

stipendiefond. 

 

Förbundsdirektionen beslutade i § 44/17 att ansöka hos Kammarkollegiet 

om permutation; vilket innebär att upphäva de föreskrifter som hindrar att 

kapitalet används i Stiftelsen Ölands Landskapsmots forsknings- och 

stipendiefond. 

 

Handläggning av detta ärende pågår (Ärende 9.2-6372-2019) och 

Kammarkollegiet har meddelat att då beslutet § 44/17 är daterat 

2017-10-09 måste ärendet kompletteras med nytaget beslut att ansöka 

om permutation. 

 

Kompletteringen ska vara Kammarkollegiet tillhanda senast 2019-10-31. 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

 

1.    Förnya beslutet i § 44/17 att ansöka om permutation, vilket 

       innebär att upphäva de föreskrifter som hindrar att kapitalet 

       används i Stiftelsen Ölands Landskapsmots forsknings- och 

       stipendiefond. 

 

__________ 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 

 2019-09-11 20  (21) 

        Arbetsutskottet                                               

Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 42 

 

Stiftelsen Birger Schmids fond för natur, kultur och ungdom – 

Ölands Miljöfond 

Ansökan om permutation 

 

Sekreterare Jörgen Samuelsson föredrar ärendet om permutation gällande 

Stiftelsen Birger Schmids fond för natur, kultur och ungdom – Ölands 

Miljöfond. 

 

Förbundsdirektionen beslutade i § 45/17 att ansöka hos Kammarkollegiet 

om permutation; vilket innebär att upphäva de föreskrifter som hindrar att 

kapitalet används i Stiftelsen Birger Schmids fond för natur, kultur och 

ungdom – Ölands Miljöfond. 

 

Handläggning av detta ärende pågår (Ärende 9.2-6374-2019) och 

Kammarkollegiet har meddelat att då beslutet § 45/17 är daterat 

2017-10-09 måste ärendet kompletteras med nytaget beslut att ansöka 

om permutation. 

 

Kompletteringen ska vara Kammarkollegiet tillhanda senast 2019-10-31. 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

 

1.    Förnya beslutet i § 45/17 att ansöka om permutation, vilket 

       innebär att upphäva de föreskrifter som hindrar att kapitalet 

       används i Stiftelsen Birger Schmids fond för natur, kultur och ungdom 

       – Ölands Miljöfond. 

 

__________ 
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Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 43 

 

Dagordning / kallelse till förbundsdirektionens sammanträde 

2019-10-11 

 

Ordförande Ilko Corkovic föredrar ärendet om dagordning / kallelse till 

förbundsdirektionens sammanträde 2019-10-11.                                                                             

 

Arbetsutskottet beslutar 

 

1. Sekreterare Jörgen Samuelsson sammankallar förbundsdirektionen 

enligt dagordningen. 

 

__________ 

 


