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        Arbetsutskottet                                               

  Plats och tid Stadshuset i Borgholm kl. 09.00 – 11.05 

Beslutande Ilko Corkovic (S), ordförande 

 Anna-Kajsa Arnesson (C), förste vice ordförande 

Matilda Wärenfalk (S), andre vice ordförande 

  

 

 

Övriga deltagande  

Jens Odevall, förbundschef 

Ann Willsund, biträdande förbundschef 

Rutger Ekbrand, räddningschef §§ 47 - 58 

Tove Sundman, marknadsansvarig 

Håkan Brynielsson, ordförande Ölands Skördefest § 56 

Christer Petersson, projektledare § 57 

Eddie Forsman, styrgruppen § 57 

Bength Andersson, styrgruppen § 57 

Jörgen Samuelsson, sekreterare 

 

 

Utses att justera Anna-Kajsa Arnesson 

Justeringens 
plats och tid Stadshuset i Borgholm, 2019-11-22  
 

Under- 

skrifter        Sekreterare     ............................................................  Paragrafer  44 – 58 

Jörgen Samuelsson                                                        

 

 Ordförande  ............................................................  

Ilko Corkovic 

 

 Justerande  ............................................................  

Anna-Kajsa Arnesson 

 

 

 

 

 

 

 

ANSLAG/BEVIS 

Justeringen har tillkännagivits på Ölands kommunalförbunds officiella 

anslagstavla 

Organ Ölands Kommunalförbund, arbetsutskottet 

Sammanträdesdatum 2019-11-11  

Datum för  Datum för 

anslags uppsättande 2019-11-25 anslags nedtagande 2019-12-17 

 
Förvaringsplats 

för protokollet Kommunkontoret i Mörbylånga 

 

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

Jörgen Samuelsson 
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§ 44 

 

Val av justerare 

 

Arbetsutskottet beslutar 

 

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

 

__________ 
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§ 45 

 

Godkännande av dagordning 

 

Arbetsutskottet godkänner föreliggande dagordning. 

 

__________ 
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§ 46 

 

Meddelanden 

 

Följande rapporter och informationer föredras och läggs till handlingarna. 

 

A) Delegeringsbeslut 

 

Förbundschef Jens Odevall informerar om delgeringsbeslut 2019-10-25. 

Enligt Delegeringspunkt A15: beslut om fullmakt till projektledare Christer 

Petersson att företräda Ölands kommunalförbund gällande överklagan till 

Mark- och miljödomstolen. 

 

Ärendet avser beslut från Länsstyrelsen i Kalmar län (Dnr. 521-4206-2018) 

meddelat 2019-10-21 – angående ansökan om tillstånd till anläggande av 

cykelväg i Natura 2000-området Stora Alvaret, Mörbylånga kommun. 

 

__________ 
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§ 47 

 

Information från förbundschef och biträdande förbundschef 

 

Följande meddelanden och rapporter föredras och läggs till handlingarna. 

 

A) Förbundsordningen 

 

Förbundschef Jens Odevall och biträdande förbundschef Ann Willsund 

informerar om att Ölandskommunerna genomför en justering av texten i 

förbundsordningen gällande IT-samverkan. 

 

B) Workshop turism 2010-12-13 

 

I samband med förbundsdirektionens sammanträde 2019-12-13 kommer 

en workshop om turismen att arrangeras för ledamöterna i förbunds- 

direktionen. Workshopen kommer att äga rum på Träffpunkt Öland i 

Färjestaden, kl. 13.00 – 15.00. 

 

__________ 
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§ 48 

 

Granskning av Delårsrapport 2 och utlåtande från revisorerna 

 

Controller Sara Malmgren föredrar ärendet om granskning av Delårsrapport 

2 och utlåtande från revisorerna. 

 

Revisorerna bedömer, utifrån delårsrapportens återrapportering, att 

turismverksamhetens prognostiserade utfall inte går att bedöma då de dels 

inväntar uppgifter från såväl interna som externa undersökningar, samt att 

utvärdering av två mått fastställda budget 2019 saknas i delårsrapporten. 

 

Malmgren konstaterar att nationell statistikredovisning gällande turism-

verksamheten ej är anpassad efter delårsrapportens tidplan. 

 

Revisorerna bedömer, utifrån delårsrapportens återrapportering, att 

räddningstjänstverksamhetens prognostiserade utfall delvis är förenligt 

med fastställda målen i budget 2019. Åtta av måtten prognostiseras att 

uppfyllas och fyra mått prognostiseras att delvis eller ej uppfyllas. 

 

Vidare bedömer revisorerna att avvikelse mot lag och god sed sker 

avseende redovisningen av semesterlöneskulden per 31 augusti 2019. 

 

Revisorerna bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i 

enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt. 

 

Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas 

för år 2019. 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

 

1. Överlämna Granskning av Delårsrapport 2 och utlåtande från 

revisorerna till medlemskommunerna Borgholm och Mörbylånga. 

 

__________ 
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§ 49 

 

Räddningstjänstärende 

Verksamhetsplan förebyggande 2020 

 

Räddningschef Rutger Ekbrand föredrar ärendet om Verksamhetsplan 

förebyggande 2020. 

 

I handlingsprogrammet för Räddningstjänst Öland, antaget av direktionen 

för Ölands kommunalförbund den 17 maj 2019 § 40, anges att en 

verksamhetsplan ska tas fram årligen för att klargöra vilken inriktning den 

förebyggande verksamheten ska ha samt vilka mål den ska arbeta mot. 

 

Syftet med verksamhetsplanen är att klargöra inriktningen för den 

förebyggande verkasamheten. 

 

Bland de projekt som ska genomföras år 2020 nämns bland annat följande: 

-Fortsättning med arbetet med implementering av Civil InsatsPerson – CIP. 

-Revidering av information gällande förebyggande brandskydd på 

räddningstjänstens hemsida. 

-Implementering av ny metod för bedömning av tillsynsfrister. 

-Implementering av gemensam modell för Kalmar län gällande debitering 

av tillsyn och tillstånd. 

-Vidareutveckla arbetet med en rättssäker och effektiv tillsynsprocess. 

-Undersöka möjligheterna att erbjuda HLR-utbildning för skolbarn i 

årskurs 3. 

-Öka kunskapen hos räddningstjänstens tillsynsförrättare med avseende på 

tillsyn av brand- och utrymningsvägar. 

 

Beslutsunderlag 

 

Verksamhetsplan förebyggande 2020. 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

 

1. Godkänna Verksamhetsplan förebyggande 2020. 

 

__________ 
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§ 50 

 

Räddningstjänstärende 

Inbjudan till Lilla Förbundsdagen 

 

Räddningschef Rutger Ekbrand föredrar ärendet om inbjudan till Lilla Förbunds-

dagen. 

 

Inbjudan riktar sig till förbundsledningar och Au/presidium. 

 

Räddningstjänsten i Östra Blekinge inbjuder till en dag för erfarenhetsutbyte 

mellan räddningstjänstförbund i sydöstra Sverige. Tema för dagen kommer att 

vara arbetsläget med räddningstjänstutredningens förslag samt MSB:s stöd till 

kommunala räddningstjänstorganisationer utifrån det förslag till handlingsplan 

för 2020 – 2022 som MSB arbetat fram under hösten. 

 

Tid och plats: 2020-01-22, kl. 09.30 – 15.00, brandstationen Oskarsvärn i 

Karlskrona. 

 

Arbetsutskottet beslutar 

 

1. Matilda Wärenfalk deltar vid Lilla Förbundsdagen 2020-01-22. 

 

  2.       Ilko Corkovic och Anna-Kajsa Arnesson meddelar eventuell 

          möjlighet att delta vid Lilla Förbundsdagen vid senare tillfälle. 

 

__________ 
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§ 51 

 

Räddningstjänstärende 

Meddelanden från Räddningstjänst Öland 

 

Följande rapporter och informationer föredras och läggs till handlingarna. 

 

A) Bemanningen i Degerhamn 

 

Bemanningen vid stationen i Degerhamn kan vara på väg att stärkas. 

Fyra personer är aktuella som FIP (Första InsatsPerson) och två av dessa fyra 

personer har genomgått deltidsmannautbildningen. 

 

Ett antal deltidsbrandmän från andra stationer har anmält sitt intresse att 

förstärka bemanningen i Degerhamn kvällar och nätter, under förutsättning att 

frågan om övernattningsmöjlighet kan lösas lokalt. Räddningschefen undersöker 

för närvarande olika möjligheter att ordna övernattningsmöjligheter i 

Degerhamn.  

 

B) Uppvaktning 25-årsanställda 

 

Tre deltidsbrandmän (en från stationen i Borgholm och två från stationen i 

Runsten) är aktuella för uppvaktning för 25-årsanställning inom Räddningstjänst 

Öland. Uppvaktningen äger rum i samband med förbundsdirektionens 

sammanträde 2019-12-13. 

 

C) Böda sommarstyrka 

 

Kostnaden per utryckning avseende räddningstjänstlarm vid sommarstationen i 

Böda visar en kraftig avvikelse jämfört med motsvarande kostnader vid övriga 

stationer på Öland. Räddningstjänst Öland kommer att kontakta Böda Sand 

Beach Resort för dialog i ärendet. 

__________ 
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§ 52 

 

Information från Ölands Turismorganisation 

 

Tove Sundman informerar om Ölands Turismorganisations verksamheter 

och aktiviteter. 

 

Torsdag den 7 november arrangerades en företagarfrukost på Träffpunkt 

Öland. Frukostträffen var välbesökt med 88 (åttioåtta) föranmälningar. 

Nästa företagarträff är ett lunchmöte 2019-12-05 på Ekerum Resort Öland. 

Inbjudan kommer att skickas ut denna vecka. 

 

Ölands Turismorganisation ökar samarbetet med Ölandskommunernas 

kommunikatörer. Syftet är att effektivisera de kommunala informations- 

och marknadsföringsresurserna i olika media. 

 

Arbetet med Partnerskap Öland fortsätter. Årets mål med 40 medlemmar 

är uppnått. Målet för 2020 är 100 medlemmar. Nadia Byåker kommer 

under 2020 att arbeta uteslutande med partnerskapet. 

 

Statistik gällande sommarsäsongen 2019 väntas släppas i november. 

 

I samband med förbundsdirektionen sammanträde 2019-12-13 arrangeras 

en workshop om turism på Träffpunkt Öland. Workshopen kommer att äga 

rum på Träffpunkt Öland på eftermiddagen och aktiviteten leds av Christina 

Torstensson. 

 

Informationen läggs till handlingarna. 

 

_________________ 
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§ 53 

 

Sammanträdesplan – Arbetsutskottet 2020 

 

Ordförande Ilko Corkovic föredrar ärendet om sammanträdesplan för 

arbetsutskottet 2020. 

 

Arbetsutskottet beslutar 

 

1.    Arbetsutskottet sammanträder enligt följande 2020: 

       onsdag 19 februari, eftermiddag 

       onsdag 15 april, eftermiddag 

       fredag 11 september, förmiddag  

       måndag 9 november, eftermiddag. 

 

Plats och lokal meddelas senare. 

 

__________ 
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§ 54 

 

Sammanträdesplan – Förbundsdirektionen 2020 

 

Ordförande Ilko Corkovic föredrar ärendet om sammanträdesplan för 

förbundsdirektionen 2020. 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

 

1.    Förbundsdirektionen sammanträder enligt följande 2020: 

       fredag 6 mars, förmiddag 

       fredag 15 maj, förmiddag 

       fredag 9 oktober, förmiddag 

       fredag 11 december, förmiddag. 

 

Plats och lokal meddelas senare. 

 

__________ 
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§ 55 

 

Dagordning / kallelse till förbundsdirektionens sammanträde 

2019-12-13 

 

Ordförande Ilko Corkovic föredrar ärendet om dagordning / kallelse till 

förbundsdirektionens sammanträde 2019-12-13.                                                                             

 

Arbetsutskottet beslutar 

 

1. Sekreterare Jörgen Samuelsson sammankallar förbundsdirektionen 

enligt dagordningen. 

2. I kallelsen ska tydligt framgå att ledamöterna betalar sin egen lunch 

vid 25-års uppvaktningen. 

 

__________ 
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§ 56 

 

Ölands Skördefest 

 

Håkan Brynielsson informerar om Ölands Skördefest. 

 

Ölands Skördefest ägs av Skördefestens Vänner ideell förening och drivs av 

Ölands Skördefest (svb) AB. Föreningens medlemmar är både privat-

personer och företag. Håkan Brynielsson är ordförande i både den ideella 

föreningen och i aktiebolaget. 

 

Utvärderingen av 2019 års skördefest visar att det finns två huvudspår att 

arbeta med för skördefestens organisation i framtiden. Det ena spåret är 

att arbeta för att nå rätt balans i antalet besökare i förhållande till 

trafiksituationen på Öland. Det andra spåret är att både förvalta och 

förädla evenemanget skördefesten som är ett mycket betydelsefullt 

evenemang för både Öland och regionen. 

 

Samarbete och samverkan mellan Ölands Skördefest och Ölandskommu-

nerna, via Ölands Turismorganisation, finns redan idag inom ett antal olika 

områden bland annat projektet Klimatsmarta resor och gemensamma 

undersökningar på Facebook. 

 

Framtida samarbeten och samverkan mellan Ölands Skördefest och 

Ölandskommunerna bör ske successivt och Brynielsson betonar att 

eftersom Skördefesten är medlemsägd är detta en medlemsfråga.  

 

Informationen läggs till handlingarna. 

 

__________ 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 

 2019-11-11 15  (16) 

        Arbetsutskottet                                               

Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 57 

 

Information från Ölandsleden etapp 2 

 

Projektledare Christer Petersson informerar om Ölandsleden etapp 2. 

 

Länsstyrelsens avslår i beslut 2019-10-21 ansökan om tillstånd till 

anläggande av cykelväg i Natura 2000-området Stora Alvaret, Mörbylånga 

kommun. Överklagan är inlämnad till Mark- och miljödomstolen i Växjö. 

 

Petersson arbetar tillsammans med företrädare för Mörbylånga kommun för 

att få till en ändring av beslutet. 

 

Övriga sträckor: 

 

Albrunna – Grönhögen: platsen där det fattades 80 meter kompletteras nu 

med en ny alternativ dragning där merkostnaden kommer att bli mycket 

stor. 

 

Solberga – Enetri: är upphandlat. 

 

När det gäller ekonomin är differensen mellan återstående projektmedel 

och och den beräknade kostnaden för de i projektet återstående sträckorna 

minst 10 Mkr. 

 

Petersson redovisar att fördelningen av projektmedel till dags dato är 

30,2 Mkr i Mörbylånga kommun och 30,8 Mkr i Borgholms kommun. 

Återstående projektinsatser avser enbart sträckor Mörbylånga kommun. 

 

Dialog pågår mellan parterna Borgholms kommun, Mörbylånga kommun 

och Trafikverket gällande indexuppräkning för åren 2015 – 2018. 

 

Eddie Forsman, styrgruppens ordförande, förtydligar att frågan om 

indexuppräkning bereds av Trafikverkets ekonomiavdelning i Jönköping. 

 

Informationen beaktas och läggs till handlingarna. 

 

__________ 
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§ 58 

 

Ölandsleden etapp 2 – styrgruppen 2020 

 

Ordförande Ilko Corkovic föredrar ärendet om Ölandsleden etapp 2 och 

styrgruppen 2020. 

 

Förbundsdirektionen beslutade enligt § 15/19 att välja Eddie Forsman (M) 

till ordförande i styrgruppen och Bength Andersson (S) till vice ordförande i 

styrgruppen. Beslutet avsåg endast år 2019 då bedömningen vid besluts-

tillfället var att projektet skulle slutföras under 2019. 

 

Projekt Ölandsleden etapp 2 kommer emellertid att behöva ta även del av 

år 2020 i anspråk. 

 

Arbetsutskottets beslut  

 

1. Överlämna ärendet om val av styrgrupp för projekt Ölandsleden etapp 

2 för år 2020 till förbundsdirektionen vid sammanträdet 

2019-12-13 för beslut. 

 

__________ 


