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 Staffan Larsson (C) 
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Mattias Nilsson (S) 
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 Henrik Yngvesson (M) 

Nina Åkesson-Nylander (KD)   
  

  
   
  
  
Övriga deltagande Bengt Andersson (S), ej tjg ersättare 

Liv Stjärnlöf (M), ej tjg ersättare 

Jens Odevall, förbundschef 

Ann Willsund, biträdande förbundschef 

Johan Göransson, turistchef §§ 47 - 51 

Rutger Ekbrand, räddningschef 

Sara Malmgren, controller, Mörbylånga kommun 

Jörgen Samuelsson, sekreterare 

 
  

 
  

 
Utses att justera Eva-Lena Israelsson 
   
Justeringens 
plats och tid 

 Stadshuset i Borgholm 2019-10-24 

   
Underskrifter Sekreterare  
  Jörgen Samuelsson 
   
 Ordförande  
  Ilko Corkovic 
   
 Justerande  
  Eva-Lena Israelsson  

  Justeringen har tillkännagivits på Ölands kommunalförbunds officiella 

anslagstavla 
Organ Ölands Kommunalförbund, Förbundsdirektionen 
Sammanträdesdatum 2019-10-11 
  
Datum för anslags uppsät-

tande 
 

2019-10-25 

Datum för 

anslags nedtagande 

 

2019-11-18 
Förvaringsplats för protokollet  

Kommunkontoret i Mörbylånga 

Underskrift  
 

Jörgen Samuelsson 
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§ 47 

Val av justerare 

 

Enligt justeringslistan föreslås Eva-Lena Israelsson att justera dagens 

protokoll. 

Förbundsdirektionen beslutar 

 

1. Förbundsdirektionen väljer Eva-Lena Israelsson att justera 

 dagens protokoll. 

 

 ____________________________  
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§ 48 

Godkännande av dagordning 

 

Ordförande Ilko Corkovic föreslår förbundsdirektionen besluta godkänna 

dagordningen. 

 

Förbundsdirektionen beslutar 

1. Förbundsdirektionen godkänner dagordningen. 

 

 ____________________________  
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§ 49 

Godkännande av tillkännagivande 

Sammanträdet har tillkännagivits på kommunalförbundets officiella 

anslagstavla. 

 

Förbundsdirektionen beslutar 

 

1. Tillkännagivandet av kommunalförbundets sammanträde godkänns. 

 

__________ 
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§ 50 

 

Meddelanden 

 

Följande meddelanden och rapporter föredras och läggs till handlingarna. 

 

A) Arbetsutskottets sammanträde 2019-09-11 

 

Ordförande Ilko Corkovic redovisar protokollet från arbetsutskottets 

sammanträde 2019-09-11. 

___________ 
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§ 51 

 

Information från Ölands Turismorganisation 

 

Turistchef Johan Göransson informerar om Ölands Turismorganisations 

verksamheter och aktiviteter. 

 

Nationell besökarundersökning ”Semestra i Sverige 2019”: 

Öland får mycket fina siffror genom hela undersökningen. Inom fem olika 

områden ges Öland det högsta betyget av alla de 27 destinationerna. 

 

Svenskar på semester anser att det är på Öland de får det trevligaste bemö-

tandet och upplever den bästa atmosfären. 

Bemötande och atmosfär anses även vara de två viktigaste aspekterna vid 

valet av semesterdestination. Öland får även högsta betyg när det gäller ut-

budet av utflykter och om resan överträffande förväntningarna. På frågan 

”Vilken plats skulle du helst vilja åka tillbaka till ?” är det Öland som ligger 

etta. 

 

Turismorganisationen fortsätter att arbeta med och bearbeta press och me-

dia. Arbetet koordineras med Ölandskommunernas kommunikatörer. 

 

Partnerskap Öland: 37 medlemmar är med i partnerskapet och ytterligare 7 

medlemmar är på väg in. Årets mål på 40 medlemmar är därmed uppnått. 

Målet för år 2020 är 100 medlemmar. 

 

Turistbyråverksamheten: uppvisar ett ökat antal besökare 2019. 

Totalt drygt 60 000 besökare, med fördelningen Borgholm 25 000 besökare 

och Färjestaden 35 000 besökare. 

 

Turismorganisationens har under vecka 40 haft en planeringsdag på Got-

land. Organisationen har identifierat ett stort antal framtida roller att arbeta 

inom: kompetensförsörjning, kompetensutveckling, produktutveckling, 

affärsutveckling, etableringar, finansieringshjälp, besökardialog, statistik och 

analys, marknadsföring, destinationsutveckling och hållbarhet (ekonomisk, 

social och miljö). 

 

Informationen läggs till handlingarna. 

 

  __________ 
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Expedieras till:                                Borgholms kommun 

                                            Mörbylånga kommun 

                                       Revisorerna 

 

 

 

 

§ 52 

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

 

Controller Sara Malmgren föredrar ärendet om Delårsbokslut 2; 

2019-01-01 – 2019-08-31. 

 

Perioden uppvisar ett positivt resultat med 44 tkr vilket kan jämföras med 

302 tkr per 2018-08-31. 

 

Allmänna verksamheten. 

Prognosen är att budgeten kommer att hållas trots att det saknas 

budgetmedel för kostnader som är verksamhets- samt fastighetsreglerade 

såsom skrivare, sophantering etc. 

 

Turismorganisationen. 

Prognosen är att budget kommer att hållas, men det är till stor del av-

hängigt bokningsverksamhetens resultat. 

 

Räddningstjänsten. 

Prognosen är att utfallet kommer att hamna 560 tkr sämre än budget. 

Utfallet beror på höga utbildningskostnader samt höga övriga kostnader 

främst gällande service och underhåll, som är en följdeffekt av de stora 

besparingar som genomfördes 2017. 

 

Räddningschef Rutger Ekbrand konstaterar att larmen brand i byggnad 

ökat under årets nio första månader till 41 larm jämfört med 25 larm 

motsvarande period år 2018. Ökningen avspeglas även i antal arbetade 

larmtimmar som är 1475 timmar jämfört med 658 timmar år 2018. Kon-

kret innebär skillnaden 300 000 kronor i högre kostnader jämfört med år 

2018. 

 

Finansverksamheten. 

Prognosen uppvisar ett litet överskott vilket beror på lägre avskrivnings-

kostnader och att avsättningen av PO har kunnat täcka upp pensionsutbe-

talningarna som ej finns budgeterade. 

 Förbundsdirektionen beslutar 

 

1. Överlämna Delårsrapporten till revisorerna. 

 

2. Överlämna Delårsrapporten till medlemskommunernas respektive 

      kommunfullmäktige för godkännande. 

 

                  _______ 
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Expedieras till:             Åsa Beijvall 

                   Sara Malmgren 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 53  

 

Beslutsattestanter 2019 

 

Controller Sara Malmgren 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 verk-

samhetsnivåerna. Verksamhetsområdescheferna har själva rätt att be-

sluta upp till 5 000 000 kronor. Fakturor som överskrider denna be-

loppsgräns ska eskalera till överordnad nivå. Övergripande beslutsattes-

tanter för samtliga ansvarsområden är förbundschef och biträdande för-

bundschef. 

 

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 verk-

samhetsområdeschef. 

 

Beslutsunderlag 

 

Beslutsattestanter 2019. 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

 

   1. Beslutsattestanter 2019 fastställs. 

 

Förbundsdirektionen beslutar 

 

1. Beslutsattestanter 2019 fastställs. 

  __________ 
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§ 54 

 

Information från förbundschef och biträdande förbundschef 

 

Förbundschef Jens Odevall konstaterar att detaljerad information om 

kommunalförbundets kärnverksamheter lämnas av räddningschef 

Rutger Ekbrand och turistchef Johan Göranssson. 

 

Ett pågående personalärende inom räddningstjänsten hanteras i sam-

verkan med HR-chef Ann Nilsson i Borgholms kommun. 

 

Biträdande förbundschef Ann Willsund informerar om Ölandskommuner-

nas pågående samarbete gällande IT. 

Medlemskommunerna har idag ett samverkansavtal gällande IT-

samverkan (avtalet löper ut 2019-12-31). 

Medlemskommunerna är efter gemensamma överläggningar överens 

om att fortsätta IT-samverkan och från och med år 2020 placera verk-

samheten i kommunalförbundet. 

 

Kommunstyrelsen i Mörbylånga kommun har tagit ett formellt beslut 

(§ 212/19) gällande brandstationen i Mörbylånga. Ärendet kommer 

formellt att föredras av räddningschef Rutger Ekbrand vid dagens sam-

manträde. 

 

Informationen läggs till handlingarna. 

 

  __________ 
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§ 55 

 

Räddningstjänstärenden 

 

Följande meddelanden och rapporter föredras och läggs till handlingarna. 

 

A) Degerhamn / FIP (Första InsatsPerson) 

 

Räddningschef Rutger Ekbrand informerar om personalläget vid 

brandstationen 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 inte gått så bra och ett nytt 

försök kommer att göras. Tillsammans med Mörbylånga kommun kommer 

det även att göras en satsning på att genomlysa kommunen för att hitta 

tjänster som är möjlig att kombinera med en deltidsbrandmantjänst. 

 

Arbetet med civil insatsperson (tidigare frivillig medmänniska) fortsätter och 

innebär en allmän förstärkning av resurserna men räddningschefen förtydli-

gar att det arbetet inte ersätter bemanningen med deltidsbrandmän. 

 

Nya möten med platschef och facklig företrädare planeras och räddnings-

chefen återkommer fortlöpande med information i ärendet. 

 

Bemanningen med deltidsbrandmän är och förblir en nyckelfråga för rädd-

ningstjänsten – en nyckelfråga som delas med det stora flertalet räddnings-

tjänster i landet. 

 

B) Allmänt om sommaren 2019 

 

Räddningschef Rutger Ekbrand informerar om sommaren 2019. 

Baserat på erfarenheterna från sommaren 2018 fanns en helt annan bered-

skap lokalt/regionalt/nationellt inför denna sommar. 

 

Sommaren har ur räddningstjänstens perspektiv varit av normalkaraktär. 

 

Räddningschefen konstaterar att det pågår förberedelsearbete för ytterligare 

samverkan i länet som bland annat omfattar gemensamt inre befäl, led-

ningscentral och gemensam befälsordning i södra länet. 

 

 ____________________________  
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Expedieras till:                      Mörbylånga kommun 

                               Åsa Beijvall 

                           Sara Malmgren 

 

 

 

 

 

 

 

§ 56 

 

Brandstationen i Mörbylånga 

 

Räddningschef Rutger Ekbrand föredrar ärendet om brandstationen i Mörby-

långa (§ 26/19). 

 

Kommunstyrelsens beslut (§ 212/19) är att återkoppla till Ölands kom-

munalförbund att en ny brandstation ska byggas i Mörbylånga och att mark 

köps in vid väg 943. 

 

Förbundsdirektionen konstaterar att ett inriktningsbeslut vid dagens sam-

manträde möjliggör att processen i Mörbylånga kommun om en ny brand-

station Mörbylånga fortsätter. 

 

Förbundsdirektionen beslutar 

 

1.      Ett inriktningsbeslut enligt föredragningen vid dagens 

         sammanträde möjliggör att processen i Mörbylånga kommun 

         om en ny brandstation i Mörbylånga enligt KS-beslut 

         § 212/19 fortsätter. 

 

2.      De ekonomiska konsekvenserna, främst avseende högre 

         framtida hyreskostnader, ska arbetas in i flerårsbudgeten. 

 

_____________________ 
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Expedieras till:                 Räddningschef Rutger Ekbrand 

                     Anders Sporrong, Kalmar brandkår 

 

 

 

 

 

 

 

§ 57 

Räddningstjänstärenden 

Gränslös samverkan 

 

Räddningschef Rutger Ekbrand föredrar ärendet om Gränslös samverkan. 

 

Räddningstjänsten i Sverige består av statlig räddningstjänst och kommunal 

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

skydd mot olyckor (LSO). Förutom räddningstjänst ansvarar kommunerna 

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 samverkan 

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, sam-

tidigt som räddningschefen (och räddningsnämnden) har fullt ansvar för 

räddningstjänstens organisation och förmåga inom nämndens geografiska 

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 beho-

vet av samverkan såväl lokalt, regionalt och nationellt. Troliga framtida kli-

mat scenarios gör också gällande att extremväder kommer att vara mer fre-

kvent 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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§ 57 (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 an-

ser att ställning måste tas till hur nuvarande och framtida behov av samver-

kan bäst hanteras. 

 

För att belysa detta har två dialogmöten initierats av räddningscheferna un-

der våren 2018. Vid dessa möten har representanter från berörda huvud-

kommuners kommunledningar deltagit. Vid det andra dialogmötet förorda-

des det att man i respektive räddningstjänstorganisation borde ut-

reda/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 utveckl-

ingsbehov enligt första beslutspunkten nedan. 

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

behov ut ? Vilka behov löses i samverkan bäst i samverkan, hur går vi vi-

dare ? 
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§ 57 (forts) 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

 

1.      Ge räddningschefen i uppdrag att, parallellt med redan 

         påbörjade samverkansaktiviteter, utreda/sammanställa den 

         egna räddningstjänstens utmaningar och ange alternativ 

         hantering av dessa utmaningar (i egen organisation eller i 

         samverkan). 

 

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

         i styrgrupp för att fortsätta arbetet med att utreda och 

         utveckla räddningstjänstsamverkan i södra Kalmar län.  

 

Förbundsdirektionen beslutar 

 

1.      Ge räddningschefen i uppdrag att, parallellt med redan 

         påbörjade samverkansaktiviteter, utreda/sammanställa den 

         egna räddningstjänstens utmaningar och ange alternativ 

         hantering av dessa utmaningar (i egen organisation eller i 

         samverkan). 

 

2.      Utse ordförande Ilko Corkovic och förste vice ordförande 

         Anna-Kajsa Arnesson från kommunalförbundet (räddnings- 

         nämnden), att ingå i styrgrupp för att fortsätta arbetet med 

         att utreda och utveckla räddningstjänstsamverkan i södra 

         Kalmar län.  

 

                                    ______________ 
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Expedieras till:                                                   Borgholms kommun 

                                                                        Mörbylånga kommun 

 

  

 

 

                   

 

 

§ 58 

Förslag till reviderad förbundsordning 

 

Förbundschef Jens Odevall föredrar ärendet om förslag till reviderad förbundsord-

ning. 

 

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

mensam 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 Räddningstjänsten. Med tiden kom insikten att det var effektivare att ha sä-

kerhetssamordnaren närmare verksamheten. Samordnaren placerades i Borgholm 

på en delad tjänst (50% säkerhetssamordning, 50% annat arbete), och Mörby-

långa gjorde en liknande lösning. 2018 anställdes på nytt en gemensam säker-

hetssamordnare i Räddningstjänsten, men redan nu ser vi att merparten av arbe-

tet 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 kommu-

nen, inklusive individkännedom om relevant personal. Detta har varit svårt att le-

verera 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 överhuvudta-

get att göra praktiskt arbete i kommunen. Säkerhetssamordnaren har använt en 

(eller ett fåtal) kontakter in i kommunen. Detta har inneburit att strategiskt ar-

bete från den gemensamma säkerhetssamordnaren ändå måste omsättas i prak-

tik i kommunen vilket medför dubbelarbete.  

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

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

även för kommunerna. Säkerhetsskyddsklassning, säkerhetsskyddsanalys och 

krigsplaceringar är nya arbetsuppgifter som dessutom kräver god personkänne-

dom i kommunen. Dels är det året efter allmänna val då många leveranser nor-

malt 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 beho-

vet till mer än 50% i kommunerna men inte så mycket som en heltid. 
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Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 58 (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 ut-

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

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

traordinära 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. 

 

Förbundschef Jens Odevall och biträdande förbundschef Ann Willsund aktualiserar 

ärendet att föra in IT-samverkan i Ändamålsparagrafen. 

 

Medlemskommunerna har idag ett samverkansavtal gällande IT-samverkan 

(avtalet löper ut 2019-12-31). Medlemskommunerna är efter gemensamma  

överläggningar överens om att fortsätta IT-samverkan och från och med år 2020 

placera verksamheten i kommunalförbundet. 

 

Vid dagens sammanträde konstaterar förbundsdirektionen att de formella 

besluten i medlemskommunerna ej är tagna. 

En enig förbundsdirektion ställer sig bakom förslaget till en ny skrivning i 

§ 2 Ändamålsparagrafen – under förutsättning att medlemskommunerna 

godkänner denna hantering av ärendet. 

 

Ny skrivning gällande § 2 – Ändamålsparagrafen:  

Säkerhetssamordning – skrivningen stryks. 

 

Ny skrivning gällande § 2 – Ändamålsparagrafen: 

IT-samverkan. 

 

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. 
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§ 58 (forts) 

 

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. 

   

Förbundsdirektionen beslutar 

 

1. Godkänna förslaget till reviderad förbundsordning, enligt dagens före-

dragning med ny skrivning i § 2 Ändamålsparagarafen: IT-samverkan. 

 

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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Expedieras till:                                       Borgholms kommun 

                                            Mörbylånga kommun 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 59 

 

Förslag till reviderat reglemente 

Ordförande Ilko Corkovic föredrar ärendet om förslag till reviderat reglemente. 

 

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

Förslaget ersätter tidigare antaget reglemente, daterat 11 januari 2016. 

 

Anna- Kajsa Arnesson (C) yrkar en tilläggspunkt i § 3: ”FN:s barnkonvention”. 

 

Förändringar i reglementet: 

 

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

 

§ 3 – tilläggspunkt: FN:s barnkonventionen. 

 

§ 6 – hänvisning till dataskyddsförordningen. 

 

§ 23 – Arbetsutskottet består av ordföranden, förste vice ordföranden och en 

andre vice ordföranden, enligt § 8 detta reglemente, samt tre personliga ersät-

tare. 
 
Arbetsutskottets 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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§ 59 (forts) 

 

Förbundsdirektionen beslutar 

 

1. Godkänna det reviderade reglementet enligt dagens föredragning; med 

         tilläggspunkten i § 3: ”FN:s barnkonvention”. 

 

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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§ 60 

Riktlinjer för debitering, krav och värdering av kundfordringar 

 

Controller Sara Malmgren föredrar ärendet om 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 (Mörby-

långa), personaladministration (Borgholm) och IT-drift (Borgholm). En kon-

sekvens av denna konstruktion är att kommunalförbundet i många delar 

saknar egna policydokument  - medlemskommunerna har i sina stödfunkt-

ioner 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 kundfordringar 

baseras på motsvarande dokument som tillämpas i Mörbylånga kommun. 

Dokumentet är uppdaterat och anpassat efter kommunalförbundets förut-

sättningar. 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

 

1.      Godkänna Riktlinjer för debitering, krav och värdering av 

         kundfordringar. 

 

Förbundsdirektionen beslutar 

 

1. Godkänna Riktlinjer för debitering, krav och värdering av 

         kundfordringar. 

 ____________________________  
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§ 61 

Riktlinjer för representation 

 

Controller Sara Malmgren föredrar ärendet om riktlinjer för representation. 

 

Administrationen i Ölands kommunalförbund baseras till stor del på stöd och 

resurser i medlemskommunerna; ekonomi- och kansliadministration (Mörby-

långa), personaladministration (Borgholm) och IT-drift (Borgholm). En kon-

sekvens av denna konstruktion är att kommunalförbundet i många delar 

saknar egna policydokument  - medlemskommunerna har i sina stödfunkt-

ioner 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 an-

passat efter kommunalförbundets förutsättningar. 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

 

1.    Godkänna Riktlinjer för representation. 

 

Förbundsdirektionen beslutar 

 

1. Godkänna Riktlinjer för representation. 

 

 ____________________________  
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§ 62 

Personalpolicy 

 

Förbundschef Jens Odevall föredrar ärendet om Personalpolicy. 

 

Administrationen i Ölands kommunalförbund baseras till stor del på stöd och 

resurser i medlemskommunerna; ekonomi- och kansliadministration (Mörby-

långa), personaladministration (Borgholm) och IT-drift (Borgholm). En kon-

sekvens av denna konstruktion är att kommunalförbundet i många delar 

saknar egna policydokument  - medlemskommunerna har i sina stödfunkt-

ioner 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 tilläm-

pas i Borgholms kommun. Dokumentet är uppdaterat och anpassat efter 

kommunalförbundets förutsättningar. 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

 

1.    Godkänna Personalpolicyn. 

 

Förbundsdirektionen beslutar 

 

1.  Godkänna Personalpolicyn. 

 

 ____________________________  
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Expedieras till: Åsa Beijvall 

                  Sara Malmgren 

             Anette Flink 

             Kammarkollegiet 

                    

 

 

 

 

§ 63 

Förnyad ansökan om permutation – Stiftelsen Ölands Landskaps- 

mots forskning och stipendiefond 

 

Sekreterare Jörgen Samuelsson föredrar ärendet om ansökan om permutat-

ion 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 stipen-

diefond. 

 

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

kollegiet 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. 

 

Förbundsdirektionen beslutar 

 

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. 

 

 ____________________________  
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Expedieras till:    Åsa Beijvall 

            Sara Malmgren 

                  Anette flink 

                       Kammarkollegiet 

 

 

 

 

§ 64 

Förnyad ansökan om permutation – Stiftelsen Birger Schmids fond 

för natur, kultur och ungdom – Ölands Miljöfond 

 

Sekreterare Jörgen Samuelsson föredrar ärendet om permutation gällande 

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

fond. 

 

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 ung-

dom – Ölands Miljöfond. 

 

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

kollegiet 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. 

 

Förbundsdirektionen beslutar 

 

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. 

 

 ____________________________  

 


