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§ 1 

 

Val av justerare 

 

Arbetsutskottet beslutar 

 

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

 

__________ 
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§ 2 

 

Godkännande av dagordning 

 

Arbetsutskottet godkänner föreliggande dagordning med följande 

tilläggsärende: 

 

-Samverkansformer för Räddningstjänsten Ölands operativa räddningstjänst. 

 

__________ 
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§ 3 

 

Meddelanden 

 

Följande meddelanden och rapporter föredras och läggs till handlingarna. 

 

A) Skrivelse från Mörbylånga kommun – Välkomstskylten vid avfarten från 

Ölandsbron mot Färjestaden och södra Öland 

 

Sekreterare Jörgen Samuelsson informerar om att en skrivelse från Mörbylånga 

kommun, daterad 2020-02-18, idag inkommit till kommunalförbundet. 

 

Mörbylånga kommun vill uppmärksamma kommunalförbundet på de synpunkter 

beträffande välkomstskylten vid avfarten på Ölandsbron som tidigare har 

framförts i en motion till kommunfullmäktige. 

 

Av motionen framgår att skylten är i dåligt skick och inte ger besökare något 

trevligt intryck. Mörbylånga kommun rekommenderar därför kommunalförbundet 

att i enlighet med förslagen i motionen, byta skylten mot en ny som lockar och 

anspelar på begreppet ”solen och vindarnas ö”. 

 

Turistchef Johan Göransson förtydligar att skylten är ett pågående ärende inom 

Ölands Turismorganisation. Ärendet återrapporteras vid kommande samman-

träde med förbundsdirektionen 2020-02-27. 

 

__________ 
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§ 4 

 

Information från förbundschef och biträdande förbundschef 

 

Följande meddelanden och rapporter föredras och läggs till handlingarna. 

 

A) Målsättning och vision för kommunalförbundet 

 

Förbundschef Jens Odevall konstaterar att kommunalförbundets hela och 

fullständiga namn är Ölands kommunalförbund för översiktlig planering. 

Namnet har sin förklaring från tiden 1969 – 1970 när kommunalförbundet 

bildades men namnet bör nu korrigeras dels för att ge en mer korrekt och 

ändamålsenlig bild av det nuvarande kommunalförbundet och dess verksamhet, 

dels för att bättre överensstämma med bilden av hur kommunalförbundet kan 

och bör användas framöver. 

 

Biträdande förbundschef Ann Willsund hänvisar till texten på kommunalförbun-

dets hemsida ”kommunalförbundet är ett formellt samarbetsorgan för kommu-

nerna Borgholm och Mörbylånga”. 

Den övergripande frågeställningen om kommunalförbundet innefattar även hur 

förbundets sammanträden kan förbättras och effektiveras. Exempelvis genom att 

rena informationsärenden endast föredras i sin helhet i förbundsdirektionen, 

vilket kan ge arbetsutskottet mer tid att bereda strategiska frågor. 

Willsund förtydligar att politiken äger frågan och att frågan framöver bör 

diskuteras i förbundsdirektionen och därefter beredas utifrån politikens önskemål 

och inriktningsbeslut inför fortsatt och framtida samverkan i olika gemensamma 

Ölandsfrågor. 

 

B) Översyn av kommunalförbundets stödfunktioner 

 

Förbundschef Jens Odevall aktualiserar frågan om kommunalförbundets 

stödfunktioner och administration; ekonomihantering och HR-funktion. 

Stödfunktionerna bör utredas, analyseras och leda fram till förslag som 

motsvarar framtida krav och behov. 

 

Beslut 

 

Arbetsutskottet beslutar 

 

1. Uppdra till förbundschefen och biträdande förbundschefen att göra en  

        översyn av kommunalförbundets stödfunktioner och återkomma med 

        redovisning av nuläge och förslag till hur stödfunktionerna kan förbättras  

        för att möta framtida krav och behov. 
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§ 4 (forts)  

 

C) Budget i balans 2020 

 

Förbundschef Jens Odevall och biträdande förbundschef Ann Willsund 

återrapporterar uppdraget § 71/19 – budget i balans 2020. 

 

Största avvikelsen (- 1897 tkr) återfinns i räddningstjänstens driftbudget. 

Avvikelsen beror till största delen på ökade utbildningskostnader för ny 

deltidspersonal. Med anledning av ett nytt utbildningssystem har utbildnings-

kostnaden ökat från 100 tkr per personal till 150 tkr per personal. 

År 2019 utbildades 12 (tolv) nya deltidspersonal vilket är det dubbla antalet 

jämfört med tidigare år. 

Även reparationskostnaderna var betydligt högre 2019 än ett normalår. Den 

avvikelsen förklaras av flera stora larm med långa insatstider vilket sliter extra 

hårt på utrustningen. 

 

Inom ramen för uppdraget har bland annat nettokostnaden per invånare 

jämförts med andra kommuner med jämförbar befolkningstäthet och tätorts-

grad: Gotland, Herrljunga och Mellerud. 

 

När det gäller möjliga åtgärder för budget i balans nämns bland annat följande. 

 

Bödastyrkan: förändra utformning av styrkan. 

Möjlig besparing 2020: 345 tkr. 

Konsekvenser: ingen extra bemanning sommartid och förlängd responstid till 

norra Öland veckorna 26-31. 

 

Degerhamn: minska beredskapen med en person. 

Möjlig besparing 2020: 260 tkr. 

Konsekvenser: minskad arbetsstyrka i Degerhamn.  

 

Beslut 

 

Arbetsutskottet beslutar 

 

1. Arbetsutskottet ställer sig bakom förslagen till förändring av Bödastyrkan 

   och förändrad beredskap i Degerhamn. 

 

2. Utöka uppdraget budget i balans till att omfatta hela räddnings- 

   tjänstens verksamhet och hela verksamheten i kommunalförbundet. 
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§ 4 (forts) 

 

D) Budgetprocess 2021 

 

Förbundschef Jens Odevall och biträdande förbundschef Ann Willsund åter-

rapporterar att budgetprocessen 2021 pågår. 

 

     __________ 
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§ 5 

 

Årsredovisning 2019 

 

Controller Sara Malmgren föredrar ärendet om Årsredovisning 2019. 

 

År 2019 uppvisar kommunalförbundet ett negativt resultat om 662 tkr. 

 

Förbundsdirektionen och förbundsledningen redovisar tillsammans ett underskott 

på 67 tkr. Orsakerna är bland annat de extra arvoderingskostnader som uppstår 

under första året i mandatperioden (utbildningsdag) samt en felaktig periodise-

ring av kostnad i samband med bokslutet 2018. 

 

Turismorganisationen redovisar ett litet överskott på 59 tkr. 

Överskottet förklaras bland annat av att vissa tjänster i organisationen varit 

vakanta under året. 

 

Utfallet för räddningstjänsten blev ett underskott om 1 897 tkr. 

Förklaringarna till underskottet är höga utbildningskostnader i samband med att 

ett nytt utbildningssystem införts, detta tillsammans med ett ovanligt stort 

rekryteringsbehov av nya deltidsbrandmän. 

Även reparationskostnaderna var betydligt högre 2019 än ett normalår. Den 

avvikelsen förklaras av flera stora larm med långa insatstider vilket sliter extra 

hårt på utrustningen. 

 

Cykelprojektet belastar inte resultaträkningen då det redovisas som ett projekt. 

Däremot belastar projektet kommunalförbundets kassaflöde då det skiljer en 

viss tid mellan betalning av leverantörsfakturor och utbetalning från Trafikverket 

av de fakturerade kostnaderna. 

 

Avskrivningarna uppvisar en positiv budgetavvikelse på 359 tkr till följd av att de 

flesta investeringar har skjutits på till nästa år samt att flera investeringar har 

gjorts sent på året. 

 

Finansverksamheten uppvisar ett överskott gentemot budget på 390 tkr. 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

 

1. Överlämna Årsredovisning 2019 till revisorerna. 

 

2. Överlämna Årsredovisning 2019 till medlemskommunernas 

        respektive kommunfullmäktige för godkännande. 

 

__________ 
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§ 6 

 

Räddningstjänstärende 

Föreläggande med vite gällande Guntorps Herrgård 

- förslag till beslut 

 

Räddningschef Rutger Ekbrand föredrar ärendet om föreläggande med vite 

gällande Guntorps Herrgård – förslag till beslut. 

 

Tillsyn enligt Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE). 

 

Räddningstjänsten Öland har genomfört tillsynsbesök 2019-10-02 på Guntorps 

Herrgård i syfte att kontrollera om LBE efterlevs och att hanteringen av 

brandfarlig och explosiv vara bedrivs enligt de krav som ställs i LBE. 

 

Beskrivning: Flaskgasolanläggning som används för matlagning i köket. 

Förvaringen av gasolflaska sker utomhus i låst ventilerat skåp. Gasledningen 

leder in till gasspis i köket. Avstängningskran finns placerad lätt åtkomlig på 

väggen vid spisen. 

 

Räddningstjänsten Ölands bedömning och motivering av beslut: 

 

I samband med detta tillsynsärende har Räddningstjänsten Öland uppmärksam-

mat ett antal brister. Räddningstjänsten Öland bedömer därför att nuvarande 

hantering av brandfarlig vara inte bedrivs enligt de krav som ställs i LBE. 

Räddningstjänsten Öland bedömer att det finns brister i hanteringen som 

behöver åtgärdas enligt följande: 

 

Verksamheten saknar tillstånd för hantering av brandfarlig vara. 

Verksamheten hanterar brandfarlig gas över tillståndsmässig mängd och det 

tidigare tillståndet för detta löpte ut 2019-10-23. Det finns idag inget giltigt 

tillstånd för hantering av brandfarlig vara. Räddningstjänsten Öland meddelade 

ett föreläggande med krav på åtgärder 2019-10-31. Tiden för när åtgärderna 

skulle vidtas gick ut 2020-01-01. Vid uppföljning har det kunnat konstateras att 

samtliga åtgärder inte hade vidtagits. Verksamheten har därmed visat en ovilja 

att vidta de åtgärder som krävs. 

 

Tillstånd för hantering av brandfarlig vara, avseende den brandfarliga gas som 

hanteras inom verksamheten, ska sökas hos Räddningstjänsten Öland. 
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§ 6 (forts) 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

 

1. Guntorps Herrgård AB (orgnr. 556250-6344) föreläggs att, vid ett vite 

om 50 000 kronor, vidta följande åtgärder på Borgholm 12:5 (Guntorps-

gatan 2): 

 

Tillstånd för hantering av brandfarlig vara, avseende den brandfarliga 

gas som hanteras inom verksamheten, ska sökas hos Räddningstjänsten 

Öland. 

 

Ansökan ska förutom ansökningsblanketten omfatta de punkter som 

kommunicerats i tjänsteanteckning med dnr. 2019-000314-002-001. 

Den angivna åtgärden ska vidtas snarast möjligt, dock senast 3 veckor 

efter att detta beslut vunnit laga kraft. 

 

Detta beslut har fattats med stöd av 25 § första och andra stycket Lag 

(2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. 

 

__________ 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 

 2020-02-19 11  (22) 

        Arbetsutskottet                                               

Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 7 

 

Räddningstjänstärende 

Reviderade taxor – gemensamma i länet; förslag till förändring av taxor 

för tillsyn enligt Lagen om Skydd mot Olyckor (LSO) samt tillsyn och 

tillstånd enligt Lagen om Brandfarliga och Explosiva varor (LBE) 

 

Räddningschef Rutger Ekbrand föredrar ärendet om reviderade taxor – gemen-

samma i länet; förslag till förändring av taxor för tillsyn enligt Lagen om Skydd 

mot Olyckor (LSO) samt tillsyn och tillstånd enligt Lagen om Brandfarliga och 

Explosiva varor (LBE). 

 

Den taxekonstruktion som kommunen har idag täcker inte de kostnader som 

organisationen har för myndighetsområdet. Kommunen är enligt kommunallagen 

inte skyldig att ta ut avgifter enligt LSO/LBE utan kan välja att helt eller delvis 

skattefinansiera verksamheten. Om kommunen däremot vill att verksamheten 

till större del ska bära sina kostnader behöver taxekonstruktionen göras om och 

avgifterna höjas. 

 

De nya taxorna har räknats fram med hjälp av det underlag som Sveriges 

kommuner och landsting (SKL) tog fram 2016 och som kan användas som stöd 

för kommunerna vid konstruktion av taxor vid myndighetsutövning enligt LSO 

och LBE. 

 

Räddningstjänsterna i Kalmar län har genomfört ett arbete med att ta fram en 

gemensam taxemodell för tillsyn och tillstånd eftersom det bedöms bli tydligare 

mot den enskilde som i många fall bedriver verksamhet i flera av länets 

kommuner. 

 

Förslaget består av nya taxebestämmelser samt taxetabeller som baseras på en 

tidsuppskattning för olika ärendetyper och beräkning av handläggningskostnad 

per timme. 

 

Förslaget bygger på konstruktionen att differentiera taxan med avseende på 

olika ärendetyper. Fördelen med detta är att tillsyner på mindre enklare 

verksamheter inte blir lika dyra som på stora, komplexa verksamheter som till 

exempel industrilokaler eller samlingslokaler. 

 

De nya taxorna innebär en ökning av timkostnaden med ca 20 %. 
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 § 7 (forts) 

 

 En ny handläggningskostnad per timme (timtaxa) har även räknats fram enligt 

SKL:s modell. Den nya timtaxan har beräknats till 1050 kr att jämföra med 

nuvarande timtaxa för LSO på 878 kr och för LBE på 878 kr. 

 

Timtaxa och grundavgift är anpassad till indextal för augusti månad året före 

startåret (basindex för augusti 2020 är ännu inte bestämt). För arbetskostnads-

index AKI, SNI 2007 S, gäller tidsserie för tjänstemän preliminära siffror. 

Justering av timtaxa och grundavgift sker alltid per kalenderår, med början från 

och med 1 januari året efter startåret. 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

 

1. Godkänna förslaget till nya taxor för myndighetsärenden enligt LSO och 

LBE, gällande från 1 augusti 2020. 

De nya taxorna ersätter tidigare beslutade taxor för tillsyn och tillstånd. 

 

2. Överlämna förslaget till nya taxor för myndighetsärenden enligt LSO och 

LBE till medlemskommunernas respektive kommunfullmäktigen för 

godkännande. 

 

__________ 
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§ 8 

 

Räddningstjänstärende 

Årsrapporter till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap - MSB; 

Lagen om Skydd mot Olyckor (LSO) och Lagen om Brandfarliga och 

Explosiva varor (LBE) 

 

Räddningschef Rutger Ekbrand informerar om årsrapporter till Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap - MSB. 

 

Följande noteras särskilt gällande Lagen om Skydd mot Olyckor (LSO): 

 

Punkt 5. Ansvarig politisk nämnd informeras om svaren på frågorna i Årsuppfölj-

ning 2019. 

 

Syftet med årsuppföljningen är att den ska bidra till att ge en nationell bild över 

efterlevnaden av Lagen om Brandfarliga och Explosiva varor (LBE). 

 

Den nationella bilden ska främst kunna användas för att inrikta MSB:s tillsyn och 

ligga till grund för tillsynsvägledning gentemot kommunerna. Den nationella 

bilden ska också kunna användas inom myndigheten som underlag för val av och 

visa på behov av aktiviteter och prestationer i övrigt, t.ex. utfärdande av 

föreskrifter, kompetensutveckling samt stöd och råd till kommunerna. 

 

Förbundsdirektionen informeras om årsrapporterna i sin helhet vid sammanträ-

det 2020-02-27. 

 

Informationen läggs till handlingarna. 

 

__________ 
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§ 9 

 

Räddningstjänstärende 

Samverkansformer för Räddningstjänsten Ölands operativa 

räddningstjänst 

 

Räddningschef Rutger Ekbrand föredrar ärendet om samverkansformer för 

Räddningstjänst Ölands operativa räddningstjänst. 

 

Från att det för ett par decennier sedan varit tämligen begränsad samverkan 

mellan de kommunala räddningstjänsterna i Sverige, så har det under senare år 

blivit nödvändigt med omfattande samverkan. Att samverka mellan räddnings-

tjänsterna är en lagstadgad skyldighet, samtidigt som räddningschefen (och 

räddningsnämnden) har fullt ansvar för räddningstjänstens organisation och 

förmåga inom nämndens geografiska område. Ansvaret handlar både om 

planeringsmässig förmåga samt minutoperativ sådan. 

 

Befälssamverkan i södra Kalmar län. 

 

För att möta framtida krav planeras ett första steg mot en bättre systemledning 

genom befälssamverkan mellan kommunerna i södra Kalmar län. Detta omfattar 

gemensamma resurser i form av tre yttre befäl (Kalmar, Nybro, Öland), en 

gemensam insatschef i beredskap och en gemensam räddningschef i beredskap. 

Genom denna samverkan stärks förmågan att hantera systemledning vid stora 

och flera samtidiga räddningsinsatser via en gemensam räddningschef i 

beredskap som vid en händelse primärt agerar från Trygghets- och larmcen-

tralen i Kalmar. 

Samverkan planeras med start från 2020-04-30. 

 

Samverkansregionen RSÖS – Räddningstjänsterna Sydöstra Sverige, vilket 

omfattar Kalmar län, Kronobergs län, Blekinge län, Jönköpings län och 

Östergötlands län. 

 

Samverkan mellan fem län infördes på prov inför sommaren 2019. Samverkan 

innebär att de fem län som omfattas har en gemensam funktion i beredskap, en 

inriktnings- och prioriteringsfunktion (IPF). Det finns förberedda samverkansfor-

mer som snabbt kan aktiveras för att fördela resurser mellan organisationerna i 

dessa fem län för att gemensamt skapa slagkraft i händelse av en större 

räddningsinsats mot exempelvis skogsbrand. Vid större händelse i regionen så 

aktiveras IPF och beställning av resurser från dessa fem län administreras via 

IPF som kan börja agera omedelbart när behovet uppstår. 

 

Ekbrand förtydligar att samverkansformerna ej innebär ökade kostnader. 
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§ 9 (forts) 

 

Beslut 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

 

1. Förbundsdirektionen ställer sig bakom förslag gällande befälssamverkan i  

        södra Kalmar län (Emmaboda, Torsås, Nybro, Mörbylånga, Borgholm och 

        Kalmar). Samverkan omfattar även hanteringen av samverkanskommun- 

        ernas Tjänsteman i Beredskap (TIB). 

 

2. Förbundsdirektionen ställer sig bakom samverkansregionen RSÖS: 

Räddningstjänsterna Sydöstra Sverige vilket omfattar Kalmar län, 

Kronobergs län, Blekinge län, Jönköpings län och Östergötlands län. 

 

__________ 
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§ 10 

 

Information från Ölands Turismorganisation 

 

Turistchef Johan Göransson återrapporterar om Ölands Turismorganisations 

verksamheter och aktiviteter. 

 

A) Besöksstrategi 2021 - 2025 

 

Nuvarande turismstrategi gäller till och med år 2020. I samband med den 

workshop som arrangerades 2019-12-13 aktualiserades bland annat frågeställ-

ningen om ett nytt strategidokument ”Besöksstrategi 2021 – 2025”. 

 

Tre arbetsmetoder för att arbeta fram en ny strategi presenteras. 

 

Alternativ 1 - Internt. Turismorganisationen i samarbete med representanter 

från de båda Ölandskommunerna. 

 

Alternativ 2 - Externt. En process jämförbar med hur nuvarande strategidoku-

ment arbetades fram 2011-2012 - tillsammans med en upphandlad extern aktör. 

Det externa alternativet förutsätter att tillkommande finansiering kan lösas. 

 

Alternativ 3 - en blandning av alternativ 1 och 2. 

 

Beslut 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

 

1. Besöksstrategi 2021 – 2025 ska arbetas fram internt enligt alternativ 1. 

 

B) Bidrag: Geopark Öland 

 

Ölands kommunalförbund har, via Ölands Turismorganisation, sedan 2015 

betalat ut ett bidrag för den lokala hanteringen och administrationen av Geopark 

Öland. Bidraget är på 15 000 kronor. 

 

Turistchef Johan Göransson föreslår, med anledning av nuvarande budgetsituat-

ion och arbetet med en budget i balans, att bidraget till Geopark Öland avslutas. 

 

Beslut 

 

Arbetsutskottet beslutar 

 

1. Bidraget till Geopark Öland avslutas. 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 

 2020-02-19 17  (22) 

        Arbetsutskottet                                               

Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 10 (forts) 

 

C) Bidrag: Regional Matkultur Öland 

 

Ölands kommunalförbund har sedan 1998 betalat den regionala medlemsavgif-

ten för det europeiska nätverket Regional Matkultur. Åren 1998 -2001 var 

Ölands kommunalförbund regional medlem i Regional Matkultur – under år 2001 

övertog Ölands Skördefest det regionala medlemskapet och ansvaret för 

Regional Matkultur Öland. 

 

Den europeiska projektledningen villkorade bytet av huvudman för det regionala 

medlemskapet år 2001 med att den regionala årsmedlemsavgiften även i 

fortsättningen skulle betalas av Ölands kommunalförbund. 

 

Turistchef Johan Göransson föreslår att bidraget, årsmedlemsavgiften, gällande 

Regional Matkultur Öland avslutas. 

 

Beslut 

 

Arbetsutskottet beslutar 

 

1. Uppdra till turistchef Johan Göransson, tillsammans med sekreterare 

        Jörgen Samuelsson, att till förbundsdirektionens sammanträde 2020-02-27 

        sammanställa ett beslutsunderlag gällande bidrag till Regional Matkultur 

        Öland avseende medlemsavgiften för år 2021. 

 

__________ 
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§ 11 

 

Reviderad Delegeringsordning 

 

Ordförande Ilko Corkovic föredrar ärendet om reviderad Delegeringsordning. 

 

Delegeringsordningen i kommunalförbundet reviderades i maj 2018 (§ 44/18) 

med anledning av den nya Kommunallagen (2017:725). 

 

Den nu aktuella revideringen innehåller uppdateringar och tillägg (A44 – A55 och 

C1 – C3) dels med anledning av dataskyddsförordningen (GDPR), dels med an-

ledning av att IT-avdelningen från och med 2020-01-01 ingår i kommunal- 

förbundet. 

 

 Arbetsutskottet förslag till beslut 

 

1. Godkänna den reviderade Delegeringsordningen. 

 

__________ 
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§ 12 

 

Dataskyddsombud för Ölands kommunalförbund 

 

Ordförande Ilko Corkovic föredrar ärendet om dataskyddsombud för Ölands 

kommunalförbund. 

 

Enligt dataskyddsförordningen (GDPR) Artikel 37 ska den personuppgiftsansva-

rige och personuppgiftsbiträdet utnämna ett dataskyddsombud. 

 

Genom att flera organisationer på Öland (Ölandskommunerna och kommunalför-

bundet) använder samma dataskyddsombud skapas en kostnadseffektiv verk-

samhet där flera organisationer kan använda de underlag och metoder som ar-

betas fram. 

Dataskyddsombudets uppgifter regleras av dataskyddsförordningen (GDPR). 

Utöver dataskyddsombud och dataskyddssamordnare ansvarar Ölands kom-

munalförbund för sin egen dataskyddsorganisation. 

 

Förslaget är att utse Ulf Gustavsson, Mörbylånga kommun, till dataskyddsombud 

för Ölands kommunalförbund. 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

 

1.    Utse Ulf Gustavsson, Mörbylånga kommun, till dataskyddsombud för 

      Ölands kommunalförbund. 

 

 __________ 
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§ 13 

 

Information från projekt Ölandsleden etapp 2 

 
Projektledare Christer Petersson informerar om Ölandsleden etapp 2. 

 

Preliminär tidplan för kvarvarande sträckor: 

 

Albrunna – Ventlinge: färdigställd inför säsongen 2020. 

 

Enetri – Solberga: färdigställd inför säsongen 2020. 

 

Grönhögen – Ås: miljökonsekvensbeskrivning klar mars 2020, projektering april 

– juni, upphandling juli – september, byggnation / färdigställande sista kvartalet 

2020. 

 

Skärlöv – Torngård: miljökonsekvensbeskrivning klar april 2020. 

Därefter blir handläggningstid och beslut hos Länsstyrelsen avgörande för 

genomförandet. Förhoppningen är att byggnationen kan genomföras, alternativt 

åtminstone påbörjas, under slutet av 2020. Petersson betonar att tidplanen för 

sträckan är svårbedömd. 

 

Ekonomi: av projektramens 63 miljoner har drygt 47,5 miljoner förbrukats. 

Differensen mellan återstående projektmedel och den beräknade kostnaden för 

de i projektet återstående sträckorna beräknas till storleksordningen 20 Mkr. 

 

Dialog pågår mellan parterna Borgholms kommun, Mörbylånga kommun och 

Trafikverket gällande indexuppräkning för åren 2015 – 2020. 

 

Parallellt pågår ansökan till Trafikverket om klassificering som nationell 

turistcykelled. Planen är att Ölands kommunalförbunds ansökan ska baseras på 

samma struktur som Kattegattledens ansökan till Trafikverket.  

 

Inventering pågår att klassificera enligt Trafikverkets regelverk de GC-leder där 

delsträckor går i blandad trafik. 
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§ 13 (forts) 

 

Petersson förtydligar att när det gäller klassificeringen som nationell turistcykel-

led är formaliakravet nu uppfyllt vad det gäller ledens längd: 200 kilometer. 

Färdigställande av kvarvarande delsträckor är sålunda ej ett formellt krav för att 

ansöka om klassificering som nationell turistcykelled. 

 

Inför sommaren finns en plan att trycka upp nya cykelledskartor. Ärendet med 

cykelledskartan ska diskuteras med Ölands Turismorganisation. 

 

Informationen beaktas och läggs till handlingarna. 

 

__________ 
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§ 14 

 

Dagordning / kallelse till förbundsdirektionens sammanträde 

2020-02-27 

 

Ordförande Ilko Corkovic föredrar ärendet om dagordning / kallelse till förbunds-

direktionens sammanträde 2020-02-27. 

 

Arbetsutskottets beslutar 

 

1. Sekreterare Jörgen Samuelsson sammankallar förbundsdirektionen enligt 

dagordningen. 

 

__________ 

 


