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        Arbetsutskottet                                               

Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl. 13.30 – 15.35 

Beslutande Ilko Corkovic (S), ordförande 

 Anna-Kajsa Arnesson (C), förste vice ordförande (via Teams) 

Matilda Wärenfalk (S), andre vice ordförande (via Teams) 

 

  

 

 

Övriga deltagande Henrik Yngvesson (M), ej tjg ersättare (via Teams) 

Jens Odevall, förbundschef 

Ann Willsund, biträdande förbundschef (via Teams) 

Rutger Ekbrand, räddningschef 

Johan Göransson, turistchef 

Niklas Palmquist, IT-chef 

Jörgen Samuelsson, sekreterare 

 

 

Utses att justera Matilda Wärenfalk 

Justeringens 
plats och tid Stadshuset i Borgholm , 2020-04-28   
 

Under- 

skrifter        Sekreterare     ............................................................  Paragrafer  15 – 27 

Jörgen Samuelsson                                                        

 

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

Ilko Corkovic 

 

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

Matilda Wärenfalk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANSLAG/BEVIS 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Mörbylånga och Borg-

holms kommuners officiella anslagstavlor 

Organ Ölands Kommunalförbund, arbetsutskottet 

Sammanträdesdatum 2020-04-15  

Datum för  Datum för 

anslags uppsättande 2020-04-29 anslags nedtagande 2020-05-22 

 
Förvaringsplats 

för protokollet Kommunkontoret i Mörbylånga 

 

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

Jörgen Samuelsson 
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§ 15 

 

Val av justerare 

 

Arbetsutskottet beslutar 

 

1. Utse Matilda Wärenfalk till justerare vid dagens sammanträde. 

 

__________ 
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§ 16 

 

Godkännande av dagordning 

 

Arbetsutskottet godkänner föreliggande dagordning med följande 

tilläggsärenden: 

 

-Presentkort till anställda i kommunalförbundet. 

-Räddningstjänstärende: övernattningsmöjlighet i Degerhamn. 

 

__________ 
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§ 17 

 

Information från förbundschef och biträdande förbundschef 

 

Följande meddelanden och rapporter föredras och läggs till handlingarna. 

 

A) Åtgärder med anledning av Covid-19 ”Corona” 

 

Förbundschef Jens Odevall konstaterar att åtgärder gällande Covid-19 ”Corona” 

bland annat handlar om att fysiska möten och sammanträden istället blivit 

digitala möten. IT-avdelningen har stort fokus på installation av utrustning och 

program för att kommunernas personal ska kunna genomföra digitala möten. 

 

Kommunalförbundet har följt Ölandskommunernas modell och erbjudit medarbe-

tarna ett presentkort på 200 kr att handla för hos näringsidkare på Öland. 

  

B) Budget i balans 2020 

 

Förbundschef Jens Odevall och biträdande förbundschef Ann Willsund 

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

Återrapportering sker även under mötespunkt 6: budgetprocess 2021. 

 

C) Budgetprocess 2021 

 

Budgetprocess 2021 pågår och vid dagens sammanträde presenteras ett första 

utkast till budgetram och budgetramar för åren 2022 och 2023. 

 

D) Översyn av stödfunktioner 

 

Förbundschef Jens Odevall och biträdande förbundschef Ann Willsund 

återrapporterar översyn av kommunalförbundets stödfunktioner. 

 

Enligt en samlad bedömning menar Odevall att stödfunktionernas begränsade 

omfattning medför svårigheter att hitta en person med den samlade kompetens 

som efterfrågas. Kommunalförbundets sårbarhet ökar med en ensam administ-

rativ tjänst och i kombination med ett fortsatt behov av ytterligare specialistråd-

givning från medlemskommunerna är det svårbedömt om en lösning med en 

egen administrativ tjänst skulle innebära en besparing - eller om en sådan 

lösning möjligen kan medverka till att istället öka kostnaderna. 

Odevall och Willsund fortsätter översynen. 

   

__________ 
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§ 18 

 

Presentkort till anställda i kommunalförbundet 

 

Ordförande Ilko Corkovic föredrar ärendet om presentkort till anställda i 

kommunalförbundet. 

 

Medarbetare i kommunalförbundet tilldelas varsitt presentkort om 200 kr att 

handla för hos valfri näringsidkare på Öland. 

 

Den totala kostnaden beräknas understiga 6 000 kronor. Kostnaden för 

presentkorten föreslås belasta direktionens konto för oförutsedda kostnader. 

 

Beslutsunderlag  

 

Tjänsteskrivelse 2020-04-15. 

 

Arbetsutskottets beslut 

 

1. Godkänna att kostnaden för presentkort till medarbetare i kommunal- 

        förbundet belastar direktionens konto för oförutsedda kostnader. 

 

__________ 
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§ 19 

 

Ekonomisk uppföljning; prognos 2020-01-01 – 2020-03-31 

 

Förbundschef Jens Odevall informerar om ekonomisk uppföljning; prognos 

2020-01-01 – 2020-03-31. 

 

Prognosen för direktionen och förbundsledningen är att verksamheterna 

beräknas hålla sig inom budget. 

 

Turismorganisationen präglas av den allmänna osäkerhet som råder. 

Osäkerheten avser både intäkter genom försäljning i turistbyråerna och intäkter 

genom bokningar. Beslut har tagits att hålla informationen stängd under 

perioden april-maj, vilket förväntas minska kostnaderna med 100 tkr. 

Prognosen förutsätter att turistbyråerna kommer att hålla öppet som vanligt 

under sommaren. Odevall förtydligar att eventuellt ytterligare minskade 

öppettider och därmed bemanning innebär ytterligare minskade kostnader. 

 

Turistchef Johan Göransson förtydligar att turismorganisationen arbetar med fyra 

olika scenarier gällande bemanning och öppettider. De fyra scenarierna innebär 

beräknade minskade kostnader i intervallet 100 tkr – 400 tkr. 

 

När det gäller destinationsmarknadsföringen och Partnerskap Öland är bedöm-

ningen att det prognostiserade utfallet blir 200 tkr lägre än budget. Göransson 

betonar att samtliga prognoser präglas av stor osäkerhet i den situation som nu 

råder. 

 

Räddningstjänsten förväntas överskrida sin budget med 400 tkr. 

Det negativa utfallet för Räddningstjänsten år 2019 var ca 1900 tkr och 

förklarades av höga utbildningskostnader i samband med att ett nytt 

utbildningssystem infördes och samtidigt fanns ett ovanligt stort 

rekryteringsbehov av nya deltidsbrandmän. 

Inför 2020 upptäcktes det att saknades 1 200 tkr, i huvudsak för att kunna täcka 

upp de ökade utbildningskostnader som uppstod under 2019. 

 

Åtgärder har vidtagits för att minska kostnaderna 2020 men i nuläget är 

bedömningen att resultatet för år 2020 prognosticeras till -400 tkr. 
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§ 19 (forts) 

 

IT saknar intäkter motsvarande 500 tkr då IT-kostnaderna för kommunalförbun-

det ökade med motsvarande belopp under 2020 men detta förankrades aldrig in 

i budget. IT antas dock kunna hämta in dessa förlorade intäkter under året 

varför prognosen sätts till noll. 

 

Finansförvaltningen: det finns en osäkerhet kring det personalomkostnadspålägg 

som är 1 % lägre än SKR:s rekommendationer kommer att räcka nu när IT-

avdelningen flyttat över till kommunalförbundet. 

 

Finansnetto: osäkerhet om budget kommer att räcka nu när de korta räntorna 

tenderar att öka. 

 

Odevall informerar om att Delårsrapport 1 2020-01-01 – 2020-04-30 kommer 

att presenteras vid förbundsdirektionens sammanträde i maj. 

 

Informationen läggs till handlingarna. 

 

__________ 
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§ 20 

 

Budgetprocess 2021 

 

Förbundschef Jens Odevall och biträdande förbundschef Ann Willsund föredrar 

ärendet om Budgetprocess 2021. 

 

Budgetprocess 2021 innehåller äskningar för lönerevision (758 tkr), ökade IT-

kostnader (500 tkr), Revision (10 tkr), hyreskostnader (5 tkr), utökning 

Turismorganisationen (500 tkr), minskade intäkter bokning (100 tkr), gemen-

samt befäl länet (600 tkr), budgetunderskott räddningstjänsten (600 tkr), 

avskrivningar (500 tkr) och ränta på lån (10 tkr). 

 

I en kommentar från Sara Malmgren konstateras att budget för pensionsutbetal-

ning saknas (beräknas till ca 100 tkr) och att kommunerna får ta höjd för ökade 

lönekostnader gällande IT. 

 

Arbetsutskottet konstaterar att Budgetprocess 2021 inkluderar uppdraget 

§ 71/19 – Budget i balans – eftersom 2019 års underskott i verksamheterna 

påverkar såväl 2020 som 2021, tills budgeten är i balans. 

 

Räddningschef Rutger Ekbrand förtydligar att nuvarande situation med Covid-19 

även får konsekvenser för planerad utbildning av nya deltidsbrandmän då 

utbildning av ny personal har pausats. 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

 

1. Överlämna Budgetprocess 2021 inklusive budgetramarna 2021- 2023 till 

        förbundsdirektionens sammanträde 2020-05-15. 

 

2. Med hänvisning till rådande situation med Covid-19 och allmän osäkerhet 

        skjuta fram Budgetprocess 2021 till hösten 2020. 

 

3. Inom ramen för uppdraget § 71/19 – Budget i balans – bemanningen vid 

        stationen i Degerhamn förblir tills vidare oförändrad. 

 

4. Uppdra till räddningschef Rutger Ekbrand och turistchef Johan Göransson 

        att tillsammans med förbundschef Jens Odevall och biträdande förbunds- 

        chef Ann Willsund fortsätta arbetet med de båda processerna Budget i 

        balans och Budgetprocess 2021 – inkluderande att se över möjligheterna 

        till ökad digitalisering och nya arbetsmetoder i verksamheterna.  

         

__________ 
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§ 21 

 

Räddningstjänstärende 

Överföring av investeringsmedel från 2019 till 2020 

 

Räddningschef Rutger Ekbrand föredrar ärendet om överföring av 

investeringsmedel från 2019 till 2020. 

 

Räddningstjänstens investeringsbudget gällande budgetposterna ”Uppgra-

dering utryckningsfordon” (1 025 tkr) och ”Personbilar 2019”  (300 tkr) har 

enbart delvis nyttjats under 2019. Återstående medel 1098 tkr föreslås 

överföras från 2019 till 2020. 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

 

1. Godkänna överföring av investeringsmedel från 2019 till 2020 med 

        totalt 1 098 tkr gällande posterna ”Uppgradering av utrycknings- 

        fordon ” 858 tkr och ”Personbilar 2019” 240 tkr. 

 

        __________ 
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§ 22 

 

Räddningstjänstärende 

Hantering av fakturering gällande tillsyner 

 

Räddningschef Rutger Ekbrand föredrar ärendet om hantering av fakturering 

gällande tillsyner. 

 

Räddningschefen efterfrågar vägledning hur fakturering från räddningstjänsten 

ska hanteras i den situation som råder med anledning av Covid-19. 

 

Budgeten för fakturerad tillsynsverksamhet/förebyggande är 280 tkr och 

budgeterade larmkostnader är 560 tkr – totalt 840 tkr. 

 

Arbetsutskottet konstaterar att Ölandskommunerna i nuläget hanterar motsva-

rande fakturering från kommunerna genom att primärt senarelägga fakturering-

en till september månad.   

 

Arbetsutskottet beslutar 

 

1. Fakturering gällande tillsyner och larmkostnader ska senareläggas till 

   september månad. 

 

__________ 
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§ 23 

 

Räddningstjänstärende 

Övernattningsmöjlighet i Degerhamn 

 

Räddningschef Rutger Ekbrand föredrar ärendet om övernattningsmöjlighet i 

Degerhamn (§ 75/19). 

 

Ett antal deltidsbrandmän från andra stationer har anmält sitt intresse att 

förstärka bemanningen i Degerhamn kvällar och helger, under förutsättning att 

frågan om övernattningsmöjlighet kan lösas lokalt. 

 

Olika alternativ har undersökts och räddningschefen rekommenderar att 

räddningstjänsten hyr en lägenhet av Mörbylånga Bostad AB. Det förtydligas att 

årskostnaden om ca 50 000 kronor ej är budgeterad. 

 

Arbetsutskottet beslutar 

 

1. Godkänna att Räddningstjänsten tillhandahåller övernattningsmöjlighet i 

          Degerhamn i form av en lägenhet hos Mörbylånga Bostads AB. 

 

__________ 
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§ 24 

 

Information från IT-avdelningen 

 

IT-chef Niklas Palmquist informerar om IT-avdelningens verksamhet och 

aktiviteter. 

 

Palmquist konstaterar att Covid-19 inneburit att efterfrågan på digitala möten 

och utrustning för att genomföra digitala möten är extrem. I princip all mindre 

och billigare utrustning är slut hos leverantörerna. 

 

Telia och Region Kalmar föreslår en gemensam nummerserie i länet. 

Nummerserien inleds med 010-35. Tanken är att denna nummerserie ska ersätta 

kommunernas och regionens riktnummer. Idag finns det tre kluster i telefoni-

samverkan. För att kunna slå ihop detta till ett kluster krävs ett byte till gemen-

sam nummerserie utan nummerkrockar. 

 

Frågan om gemensam nummerserie är komplex och flera av argumenten kan 

vändas till att antingen vara till fördel eller till nackdel: 

-Förespråkarna vill associera nummerserien till Kalmar län istället för respektive 

orts riktnummer – är det en fördel eller nackdel ? 

-En gemensam nummerserie kan ge ökad samverkan – men samverkan är i 

vissa delar redan idag möjlig. 

-Blir en gemensam nummerserie mer robust och ett redundant system ? 

-Har riktnummer spelat ut sin roll ? 

-Låser en gemensam nummerplan fast oss i samverkan ?  

-Innebär ett nej till gemensam nummerserie att vi planerar att lämna 

samverkan ? 

-Har samverkan givit oss bra priser ? 

 

Besked ska lämnas i juni av kommundirektören i respektive kommun. 

I dagsläget är Region Kalmar och Kalmar kommun drivande i frågan. 

Nybro kommun har valt att stå utanför. 

 

Arbetsutskottet konstaterar att Ölands förhållningssätt i frågan om gemensam 

nummerserie fortsättningsvis kommer att diskuteras mellan Ölandskommunerna. 

 

Informationen läggs till handlingarna. 

 

__________ 
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§ 25 

 

Information från Ölands Turismorganisation 

 

Turistchef Johan Göransson återrapporterar om Ölands Turismorganisations 

verksamheter och aktiviteter. 

 

A) Covid-19 

 

Nuvarande situation med Coviv-19 innebär att samtliga prognoser om 

framtiden är mycket osäkra. Besöksnäringen är under rådande omständig-

heter en extremt utsatt bransch. 

Ett normalår innebär påskhelgen att säsongen inleds och många företag 

öppnar sin verksamhet och anställer personal. 

En preliminär bedömning av årets påskhelg indikerar att handel och be-

söksnäring uppvisar en dramatiskt lägre siffror än ett normalår. 

 

Turistinformationen kommer att vara stängd perioden april-maj och den 

säsongsanställda personalen beräknas tidigast att börja arbeta i juni. 

 

Turismorganisationens ordinarie personal arbetar med att försöka kommu-

nicera och informera vilket är en stor utmaning med tanke på den all-

männa osäkerhet som råder. Turismorganisationen har planer på att bed-

riva kampanjer juni-juli-augusti men det är samtidigt helt beroende på 

vilka nationella beslut som tas framöver. 

 

B) Besöksstrategi 2021 - 2025 

 

Uppdraget enligt § 16/20 att presentera en beskrivning av arbetsprocessen 

med den nya besöksstrategin inklusive mål och tidplan skjuts på framtiden. 

 

Under nuvarande extraordinära händelser med Covid-19 föreslås att den 

befintliga strategin förlängs ett år. Turistchefen återkommer efter somma-

ren med ett nytt förslag till arbetsprocess inför år 2021. 

 

C) Skylten vid brofästet 

 

Uppdraget med välkomstskylten vid brofästet (§ 16/20) hänskjuts till 

investeringsbudgeten i Budgetprocess 2021. 

 

        __________ 
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§ 26 

 

Information från projekt Ölandsleden etapp 2 

 
Projektledare Christer Petersson har lämnat följande information till dagens 

sammanträde om aktuellt läge i projektet. 

 

Torngård / Solberga – Enetri / Ås 

Beläggningsarbeten pågår. Efter vissa efterjusteringar kommer delsträckan att 

vara klar under april månad. Slutbesiktning kommer att ske april/maj. 

 

Torngård – Skärlöv 

Samråd inför MKB-ansökan är avslutad. Sammanställning av inkomna yttranden 

pågår och skall redovisas för Länsstyrelsen vid kommande möte. Efter detta 

möte kommer det att upprättas en MKB som skall föreläggas Länsstyrelsen för 

dispensbeslut så att vi efter Länsstyrelsens synpunkter kan påbörja projektering 

och upphandling av entreprenaden. 

 

Albrunna 

Denna sträcka är nu färdigställd. 

 

Ventlinge 

Beläggningsarbeten pågår och kommer att vara avslutat under april månad. 

Då har vi cykelled från Mörbylånga till Grönhögen. 

 

Grönhögen – Ås 

Samtal sker med markägare/arrendator för att om möjligt finna en lämplig 

sträckning av cykelleden. Diskussioner pågår även med elbolag som eventuellt 

vill lägga ny markkabel istället för att ersätta befintlig luftledning med ny 

luftledning. Eventuell markledning skall i så fall utföras i samband med 

anläggande av cykelled. 

 

Ekonomi 

Kostnaderna t.o.m. mars 2020 är 48,6 Mkr att ställa till budgeten på 63 Mkr. 

Med de medel som nu är beslutade så anser projektledaren att sträckan Skärlöv 

– Torngård prioriteras och förhoppningsvis kan inrymmas i budget. Med ännu ej 

beslutad indexuppräkning av beslutat bidrag och frågetecken för nivån på 

indexuppräkningar av beviljade bidrag som ännu inte finns – så får sträckan 

Grönhögen – Ås vila.  
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§ 26 (forts) 

 

Ansökan Nationell turistcykelled 

Arbetet pågår. Kartmaterial och status på cykelleden när det gäller kriterierna för 

trafiksäkerhet är i koncept klara (grön, gul, röd, lila). Korsningar med väg är i 

stort klart. Återstår att sammanställa i bilagor där det redovisas fordonshastighet 

vid cykelöverfarter. Det redovisas även tillfälliga leder i avvaktan på trafikverkets 

arbete med väg 136. I ansökan har projektledaren skissat på att kommunalför-

bundet kommer att  vara huvudman men att underhållet ligger på respektive 

kommun. Tanken är att samtal/synpunkter/klagomål skall hänvisas till huvud-

mannen (kommunalförbundet) och då kanske Turismorganisationen skall vara 

mottagare/samordnare för att kunna överlämna handläggning av drift- och 

underhållsärenden till respektive kommun. 

 

Drift och underhållsplan 

Insamling av uppgifter för att upprätta drift- och underhållsplan pågår. 

När det gäller insamling av specifikationer för bl. a. broar är dessa handlingar i 

det närmaaste klart. Relationsritningar och underhållsplaner har överlämnats 

från brotillverkaren. Hur beläggningar skall underhållas kommer att framtas. 

Årligt underhåll och periodiska besiktningar kommer att sammanställas enligt en 

publikation utgiven av VTI (rapport 726) som behandlar ”Cykelvägars standard. 

En kunskapssammanställning med fokus på drift och underhåll”. 

 

Sekreterare Jörgen Samuelsson meddelar att dagens styrgruppsmöte med 

Trafikverket och Region Kalmar är inställt. Mötet kommer att äga rum vid ett 

senare tillfälle i form av ett digitalt möte. 

 

Arbetsutskottet beslutar 

 

1. Uppdra åt förbundschef Jens Odevall och biträdande förbundschef Ann 

          Willsund att kontakta Trafikverket. 

 

       __________ 
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§ 27 

 

Dagordning / kallelse till förbundsdirektionens sammanträde 

2020-05-15 

 

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

bundsdirektionens sammanträde 2020-05-15. 

 

Arbetsutskottets beslutar 

 

1. Sekreterare Jörgen Samuelsson sammankallar förbundsdirektionen 

      enligt dagordningen. 

 

        __________ 

 


