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 Förbundsdirektionen  
      
Plats och tid Ekbacka (Gladan), Tullgatan 38, Borgholm, kl. 09.00 – 11.20 
  
Beslutande Ilko Corkovic (S), ordförande             

Anna-Kajsa Arnesson (C) 
 Eva-Lena Israelsson (S) 
 Torbjörn Johansson (FÖL) via Teams 
 Staffan Larsson (C) 

Marcel van Luijn (M) 

Mattias Nilsson (S) via Teams 

Matilda Wärenfalk (S) 
 Henrik Yngvesson (M) via Teams 

Ulf Elgehed (MP), tjg ersättare   
  
  
Övriga deltagande Bength Andersson (S), ej tjg ersättare 

Annika Olsson (C), ej tjg ersättare via Teams 

Liv Stjärnlöv (M), ej tjg ersättare via Teams 

Jens Odevall, förbundschef 

Ann Willsund, biträdande förbundschef §§ 33 - 44 

Rutger Ekbrand, räddningschef §§ 40 - 48 

Johan Göransson, turistchef 

Niklas Palmquist, IT-chef 

Sara Malmgren, controller, Mörbylånga kommun, via Teams §§ 33-39 

Torun Wahlby, controller, Mörbylånga kommun, via Teams §§ 33-39 

Jörgen Samuelsson, sekreterare 

 
  

 
Utses att justera Matilda Wärenfalk 
   
Justeringens 
plats och tid 

 Stadshuset i Borgholm 2020-10-22 

   
Underskrifter Sekreterare  
  Jörgen Samuelsson 
   
 Ordförande  
  Ilko Corkovic 
   
 Justerande  
  Matilda Wärenfalk 

  

 
 
 

 

ANSLAG/BEVIS 

  Justeringen har tillkännagivits på Ölands kommunalförbunds officiella 

anslagstavla 
Organ Ölands Kommunalförbund, Förbundsdirektionen 
Sammanträdesdatum 2020-10-09 
  
Datum för anslags uppsät-

tande 
 

2020-10-23 

Datum för 

anslags nedtagande 

 

2020-11-16 
Förvaringsplats för protokollet  

Kommunkontoret i Mörbylånga 

Underskrift  
 

Jörgen Samuelsson 
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§ 33 

Val av justerare 

 

Enligt justeringslistan föreslås Matilda Wärenfalk att justera dagens 

protokoll. 

 

Beslut 

Förbundsdirektionen beslutar 

 

1. Förbundsdirektionen väljer Matilda Wärenfalk att justera 

 dagens protokoll. 

 

 ____________________________  
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§ 34 

Godkännande av dagordning 

 

Ordförande Ilko Corkovic föreslår förbundsdirektionen besluta godkänna 

dagordningen med följande tilläggsärende: 

 

- Förslag till beslut; Tillsyn enligt Lag (2010:1011) om brandfarliga och 

explosiva varor, föreläggande vid vite; C-O Robertssons Blommor och Bär 

AB. 
 

Beslut 

 

Förbundsdirektionen beslutar 

1. Förbundsdirektionen godkänner dagordningen. 

 

 ____________________________  
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§ 35 

Godkännande av tillkännagivande 

Sammanträdet har tillkännagivits på kommunalförbundets officiella 

anslagstavla. 

 

Beslut 

 

Förbundsdirektionen beslutar 

 

1. Tillkännagivandet av kommunalförbundets sammanträde godkänns. 

 

____________________ 
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§ 36  

 

Meddelanden 

 

Följande meddelanden och rapporter föredras och läggs till handlingarna. 

 

A) Arbetsutskottets protokoll 2020-09-11 

 

Ordförande Ilko Corkovic redovisar protokollet från arbetsutskottets 

sammanträde 2020-09-11. 

 

B) Skrivelse från Camping Öland 

 

Skrivelse från Camping Öland inkom 2020-09-02 till kommunalförbundet via 

Mörbylånga kommun. I skrivelsen framförs kritik mot Ölands Skördefests or-

ganisation vad gäller hanteringen av och kommunikationen kring att evene-

manget inte genomförs år 2020. 

 

Camping Öland föreslår kraftigt utökad samverkan mellan skördefesten och 

Ölands Turismorganisation. Camping Öland framför att det bästa vore om 

Skördefesten kunde ingå i Turismorganisationen för att därigenom uppnå 

både organisatoriska och ekonomiska fördelar. 

 

Arbetsutskottet konstaterade 2020-09-11 att dialog, samarbete och samver-

kan mellan Ölands Turismorganisation och Ölands Skördefest är etablerad. 

 

Arbetsutskottet konstaterade vidare att Ölands Skördefest ägs av Skördefes-

tens Vänner ideell förening och drivs av Ölands Skördefest (svb) AB. 

Skördefesten är medlemsägd och frågor gällande samarbeten och samverkan 

ägs av medlemmarna och bör därmed ställas till styrelsen i bolaget och med-

lemmarna i den ideella föreningen. 

 

Skrivelsen besvarades 2020-09-25. 

 

                         ____________________ 
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§ 37 

 

Information från förbundschef och biträdande förbundschef 

 

Följande meddelanden och rapporter föredras och läggs till handlingarna. 

 

A) Aktuellt läge i förbundet 

 

Förbundschef Jens Odevall informerar om att förbundscheferna avser att 

lämna aktuell information vid respektive ärendepunkt; Delårsrapport 2, 

Budgetförslag 2021 och Ölandsleden etapp 2. 

_____________________ 
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Expedieras till:  Borgholms kommun 

                                       Mörbylånga kommun 

                                         Revisorerna 

 

 

 

 

 

 

§ 38 

 

Delårsrapport 2; 2020-01-01 – 2020-08-30 

 

 Controller Torun Wahlby och controller Sara Malmgren föredrar ärendet om 

Delårsrapport 2; 2020-01-01 – 2020-08-30. 

 

Perioden uppvisar ett negativt resultat med -965 tkr, vilket kan jämföras med 

44 tkr för motsvarande period föregående år. 

 

Prognosen för helåret 2020 är ett överskott på 225 tkr, vilket kan jämföras 

med -662 tkr för 2019. 

 

Direktionen: beräknas marginellt överskrida sin budget, vilket beror på att 

budget saknas för att täcka vissa årliga kostnader. 

 

Förbundsledningen: beräknas marginellt överskrida sin budget, vilket beror 

på att budget saknas för att täcka vissa årliga kostnader. 

Budgeten för administration är 100 tkr lägre än år 2019 p.g.a. omläggning av 

lönehanteringen för Räddningstjänsten. 

 

Turismorganisationen: prognostiseras hålla sin budget. 

Trots att turistbyråverksamheten och näringslivet har drabbats hårt av 

pandemin under högsäsong prognostiseras turistbyrån hålla sig inom sin 

budgetram – dels genom att öppettiderna för turistbyrån reducerades kraftigt 

under sommarmånaderna, dels genom att intäkterna för bokningen landat 

enligt budget. Butiksförsäljningen i turistbyråerna har däremot minskat 

avsevärt. 

 

Partnerskapet förväntas generera intäkter och kostnader enligt budget. 

 

Räddningstjänsten: prognostiseras ett underskott om -300 tkr. 

Som tidigare konstaterats (§ 26/20) saknades ca 1 200 tkr i räddningstjäns-

tens budget beroende på en kombination av ökade utbildningskostnader och 

ett nytt utbildningssystem. 

 

En rad åtgärder har vidtagits för att komma till rätta med detta – bland annat 

har räddningsstyrkan i Böda tagits bort. Dessutom har ett flertal engångsåt-

gärder vidtagits; färre antal utbildningar har genomförts, bemanningen i De-

gerhamn och det nya förrådet i Färjestaden beräknas vara klart först i de-

cember. 
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§ 38 (forts) 

 

IT: prognostiseras hamna 300 tkr sämre än budget. 

IT-verksamheten har en ”nollram” vilket innebär att verksamheten fakturerar 

respektive kommun de kostnader som uppstår. 

 

IT-verksamheten är helt beroende av det som respektive kommun bestäm-

mer – även de ändrade arbetssätt som implementerats i samband med Co-

rona-viruset och som har bidragit till ökade kostnader. 

 

Utöver detta gjordes parametrarna om för hur IT-verksamhetens kostnader 

beräknas till 2020, vilket innebär att övriga verksamheter inom kommunal- 

förbundet skulle ha betalat mer för IT-driften – men då detta aldrig förankra-

des i budgeten så innebär det att verksamheten saknar intäkter för att täcka 

sina kostnader. 

 

Avskrivningar: prognosen för avskrivningar ligger på samma nivå som budget 

men är beroende av när på året investeringarna genomförs. 

 

Finansförvaltning: prognosen är i dagsläget 600 tkr bättre än budget trots att 

det saknas täckning för pensionsutbetalningarna. Detta förklaras av de tillfäl-

liga sänkningarna av arbetsgivaravgifterna, vilket ger minskade kostnader 

med ca 150 tkr i månaden perioden mars – juni. 

 

Beslut 

 

Arbetsutskottet beslutade om ett inriktningsbeslut i § Au 32/20 

 

1.     Föreslå förbundsdirektionen att i enlighet med tidigare beslut (§ 27/20) 

        återställa hela 2019 års underskott om 662 000 kronor under år 2020. 

 

Förbundsdirektionen beslutar 

 

1.     Överlämna Delårsrapport 2; 2020-01-01 – 2020-08-30 till revisorerna. 

  

2.     Överlämna Delårsrapport 2; 2020-01-01 – 2020-08-30 till medlems- 

        kommunernas respektive kommunfullmäktige för godkännande. 

 

                          _____________________ 
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Expedieras till:                   Borgholms kommun 

                                    Mörbylånga kommun 

                              Förbundschef Jens Odevall 

                                     Biträdande förbundschef Ann Willsund 

                                        Räddningschef Rutger Ekbrand 

 

 

 

 

 

§ 39 

 

Budget 2021 

 

Controller Sara Malmgren och controller Torun Wahlby föredrar ärendet om 

Budgetförslag 2021. 

 

Dokumentet innehåller två förslag: verksamheternas äskanden (totalt 3 861 

tkr) inför år 2021 och förbundschefernas äskande (totalt 1 853 tkr) inför år 

2021. 

 

Sammanfattning av förbundschefernas prioriteringar i förslaget: 

 

Turismorganisationen: destinationsutvecklare / evenemangssamordnare (500 

tkr) erhåller ej äskande i förbundschefernas förslag. 

 

IT-avdelningen: IT måste minska sina kostnader (500 tkr) och att kostnaden 

för IT ej tas där den uppstår utan kostnadsminskningen riktas mot förbundet. 

 

Räddningstjänsten: antalet nyutbildade deltidsbrandmän minskas från 10 per 

år till 6 per år (300 tkr). 

 

Avskrivningar: inköp av inventarier (räddningsfordon) kan ej göras vid behov 

utan först till årsskiftet 2021/2022 (480 tkr). 

 

Förbundschefernas äskande innebär ett förändrat medlemsbidrag från Borg-

holms kommun med 794 tkr och från Mörbylånga med 1 059 tkr (totalt 1 853 

tkr). 

 

Marcel van Luijn (M) yrkar att budgetposten (inom finansförvaltningen) 100 

tkr avseende täckning av årliga pensionsutbetalningar ska inrymmas i för-

bundschefernas äskande 2021 och framåt. 

 

Anna-Kajsa Arnesson (C) yrkar att en särskild återkoppling ges till tidigare in-

kommen skrivelse gällande bemanningen vid stationen i Degerhamn. 
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§ 39 (forts) 

 

Beslut 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

 

1. Föreslå förbundsdirektionen att fastställa förbundschefernas förslag 

        till Budget 2021 med ekonomiska ramar för åren 2022 och 2023. 

 

  2. Överlämna förslaget till Budget 2021 till medlemskommunernas  

        respektive kommunfullmäktige för godkännande. 

 

Beslut 

 

Förbundsdirektionen beslutar 

 

1.       Fastställa Budgetförslag 2021 enligt dagens föredragning 

   med korrigeringen, enligt Marcel van Luijns (M) yrkande, att 100 tkr 

          avseende täckning av pensionsutbetalningar adderas till  

          förbundschefernas budgetförslag med finansiering enligt gällande 

          fördelningsnyckel. 

  

2.       Överlämna Budgetförslag 2021 till medlemskommunernas 

          respektive kommunfullmäktige för godkännande. 

 

3. Enligt Anna-Kajsa Arnessons (C) yrkande ge i uppdrag till förbundschef 

          Jens Odevall och biträdande förbundschef Ann Willsund att, till- 

          sammans med räddningschef Rutger Ekbrand, återkoppla skrivelsen 

          gällande bemanningen vid stationen i Degerhamn. 

 

                          _____________________ 
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§ 40 

Information från Ölands Turismorganisation 
 
Turistchef Johan Göransson återrapporterar om Ölands Turismorganisations 

verksamheter och aktiviteter. 

 

Göransson konstaterar att utfallet för besöksnäringen på Öland sommaren 

2020 generellt blev betydligt bättre jämfört med de prognoser som fanns i 

mars-april. 

 

Göransson informerar om att mindre turistorter i kustnära områden 

generellt har klarat sig betydligt bättre än storstadsområden. 

Camping har generellt sett klarat sig bättre än hotellverksamhet. 

 

Bland de branscher som varit hårdast utsatta gällande restriktioner och 

begränsningar märks evenemang, musik/konserter och nöjesparker. 

 

En jämförelse mellan Öland och Gotland, gällande nya konstaterade fall av 

Corona, visar att Öland under perioden vecka 25 – vecka 35 hade tre 

konstaterade fall medan Gotland hade 176 konstaterade fall. 

 

När det gäller kommersiella gästnätter finns i dagsläget endast preliminära 

siffror som indikerar en minskning med 21 %. Det största tappet avser 

utländska gäster där minskningen kan vara 80 %. Göranssons personliga 

bedömning av siffermaterialet är att antalet gästnätter kan ha minskat från 

1,4 miljoner gästnätter till 1,2 miljoner gästnätter. 

 

Turistbyråernas besöksstatistik perioden maj - augusti: 

Färjestaden: 16 005 (2019: 32 074). Borgholm: 7 108 (18 763). 

 

Personbilstrafiken över Ölandsbron under perioden vecka 25 – vecka 35: 

895 217 fordon sommaren 2020 (918 596 fordon sommaren 2019). 

Differensen är 2,55 %. 

 
Partnerskap Öland har nu 93 partners. 

Annonsering har varit 80 % digital och 20 % analog. 
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§ 40 (forts) 

 

Aktiviteter inom marknadsföring och kommunikation: 

Öländska pärlor, digitala kampanjer, Aftonbladet (bilaga), influencers, 

kampanjer kring ”Öppet Öland”, under hösten kommer en ny hemsida 

arbetas fram, fortsatt utveckling med kommunikationsgruppen och minskad 

internationell marknadsföring via Region Kalmar. 

 

Förbundschef Jens Odevall och biträdande förbundschef Ann Willsund 

informerar om pågående förberedelser för att bilda en projektgrupp 

bestående av befintlig personal i medlemskommunerna samt EU-konsulent 

Jörgen Samuelsson. Projektgruppen ska bevaka kommunernas möjligheter 

att söka olika slags stöd och bidrag, i detta sammanhang betonas områdena 

turism-kultur-fritid. 

 

Informationen läggs till handlingarna. 

 

______________________ 
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§ 41 

 

Information från IT-avdelningen 

 

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

aktiviteter. 

 

Det digitala utvecklingsarbetet fortsätter dels via insatser från IT-

avdelningen, dels via insatser i kommunernas egna organisationer. 

Betydelsen av att på en rad olika sätt och inom olika kommunala verksam-

heter fortsätta arbetet med att utveckla digitala lösningar och digitala 

arbetssätt betonas även av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) som 

stöder detta arbete genom olika centrala insatser. 

 

Palmquist ger ett exempel med ett nytt sätt att logga in med Teams där 

inloggningen inte längre avser enskilda datorer – istället avser inloggningen 

en enhet i form av ett mötesrum. Kostnaden för detta beräknas ligga i 

intervallet 5-10 tkr per enhet/mötesrum. 

 

Ett annat exempel är att vissa typer av beställningar framöver kommer att 

kunna göras direkt via Proceedo. Palmquist återkommer om detta. 

 

Palmquist tar även upp ett antal av de olika alternativ som finns gällande 

digitala möten; Microsoft Teams, Skype, Zoom och Google Meet. 

 

Igår (2020-10-08) slutade en switch att fungera vid Skansenskolan i 

Mörbylånga vilket hade stor påverkan på ett flertal kommunala verksamhet-

er. Switchen fungerar igen idag (2020-10-09) från klockan 10.10 

 

Räddningschef Rutger Ekbrand förtydligar att räddningstjänstens utalarme-

ring ej påverkas av driftstörningar av detta slag. 

 

Det konstateras att digitaliseringen i Kalmar län saknar en övergripande 

strategi för gemensamma insatser. Länets kommuner, Region Kalmar och 

Kommunförbundet Kalmar län använder olika programvaror och olika 

system. Systemen har olika fördelar och nackdelar vilket innebär att de 

prioriteras olika av olika myndigheter med hänvisning till bland annat 

säkerhet och sekretess. 

 

Informationen läggs till handlingarna. 

 

                            ____________________ 
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§ 42 

 

Information från Ölandsleden etapp 2 

 

Förbundschef Jens Odevall och biträdande förbundschef Ann Willsund 

informerar om Ölandsleden etapp 2. 

 

Inga ytterligare insatser planeras i projektet under den närmaste tiden. 

Den totala projektbudgeten om 90,5 Mkr för perioden 2012 -2020 är 

förbrukad. 

 

Projektledare Christer Petersson har avvecklat projektledningskontoret och 

avslutat sin anställning per 2020-09-30. 

 

 Tillsammans med Peter Sieurin på Trafikverket har ett möte arrangerats 

med Trafikverkets centrala ledning. Det digitala mötet kommer att 

genomföras 2020-10-20.  

 

Mötets huvudfråga är finansieringen av de två återstående sträckorna på 

södra Öland; 

Torngård – Skärlöv. 

Grönhögen – Ottenby – Ås. 

 

Projektledare Christer Petersson har enligt tidigare redovisning beräknat den 

totala kostnaden för de två återstående sträckorna till ca 20 Mkr. 

 

Informationen läggs till handlingarna. 

 

                            __________________ 
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Expedieras till:    Borgholms kommun 

                                      Mörbylånga kommun 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 43 

 

Projekt Ölandsleden etapp 2: Drift- och underhållsplan 

 

Förbundschef Jens Odevall föredrar ärendet om Drift- och underhålls-

plan. 

 

Drift- och underhållsplanen ska fungera som ett instrument för att 

skapa en gemensam bedömning i de båda kommunerna för hur Ölands-

leden fortsättningsvis ska vara en säker och attraktiv turistcykelled. 

 

Planen omfattar: 

Skyltar. 

Barmarksunderhåll. 

Broar och färistar. 

Information. 

Ekonomi. 

Kartor. 

 

Odevall förtydligar att projektledare Christer Petersson tidigare har 

informerat om att kommunerna Borgholm och Mörbylånga från och med 

år 2021 bör budgetera 300 tkr per kommun till löpande drift och under-

håll av Ölandsleden. 

 

Enligt föredragningen i arbetsutskottet (§ Au 39/20) efterfrågas en 

kontaktperson i respektive Ölandskommun, gällande arbetet med drift- 

och underhåll av Ölandsleden, för att möjliggöra överlämnande av 

information och dokumentation från projektet inför kommunernas fort-

satta arbete med drift och underhåll. 

 

Beslut 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

 

1. Överlämna Drift- och underhållsplanen till medlemskommunerna 

      Borgholm och Mörbylånga för godkännande. 

 

2. Överlämna ärendet om kontaktperson i respektive Ölandskommun 

      till medlemskommunerna Borgholm och Mörbylånga för beslut. 
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§ 43 (forts) 

 

Beslut 

 

Förbundsdirektionen beslutar 

 

1. Överlämna Drift- och underhållsplanen till medlemskommunerna 

      Borgholm och Mörbylånga för godkännande. 

 

2. Överlämna ärendet om kontaktperson i respektive Ölandskommun 

      till medlemskommunerna Borgholm och Mörbylånga för beslut. 

 

                                 ____________________ 
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Expedieras till:                     Mörbylånga kommun, Ekonomi 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 44 

 

Utlysning av medel från stiftelserna Ölands Landskapsmots 

forsknings- och stipendiefond och Birger Schmids fond för natur, 

kultur och ungdom – Ölands Miljöfond 

 

Ordförande Ilko Corkovic föredrar ärendet om utlysning av medel från 

stiftelserna Ölands Landskapsmots forsknings- och stipendiefond och Birger 

Schmids fond för natur kultur och ungdom – Ölands Miljöfond. 

 

Kammarkollegiet har beslutat medge kommunalförbundets ansökningar om 

permutation gällande de båda stiftelserna – vilket innebär att såväl avkast-

ning som kapital får användas för respektive stiftelses ändamål. 

 

De bokförda värdena för stiftelserna är 759 tkr för Ölands Landskapsmots 

forsknings- och stipendiefond och 206 tkr för Birger Schmids fond. 

 

Anna-Kajsa Arnesson (C) tilläggsyrkar, med hänvisning till den information 

som lämnades vid arbetsutskottets sammanträde (§ Au 40/20), att 

utdelningen av medel från stiftelsen Ölands Landskapsmot ska fördelas vid 

tre olika utlysningar under de kommande åren. 
 
Beslut 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

 

1. Godkänna utlysning av medel från stiftelserna Ölands Landskapsmots 

      forsknings- och stipendiefond och Birger Schmids fond för natur, kultur 

      och ungdom – Ölands Miljöfond. 

 

Förbundsdirektionen beslutar 

 

1. Godkänna utlysning av medel från stiftelserna Ölands Landskapsmots 

      forsknings- och stipendiefond och Birger Schmids fond för natur, kultur 

      och ungdom – Ölands Miljöfond. 

 

2. Utdelningen av medel från stiftelsen Ölands Landskapsmots forsknings-   

och stipendiefond ska fördelas vid tre olika utlysningar under de kom-

mande åren. 

 

                          ___________________ 
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 Förbundsdirektionen  

 

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

    

 

  Expedieras till: Borgholms kommun 

                       Mörbylånga kommun   

                      Räddningschefen 

  IT-chefen 

 

 

 

 

 

 

 

§ 45 

 

Krigsplacering i Ölands kommunalförbund 

 

Ordförande Ilko Corkovic föredrar ärendet om krigsplacering i Ölands 

kommunalförbund. 

 

Enligt Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar 

2018 – 2020 mellan Sveriges kommuner och ladsting (SKL) och Myndighet-

en för samhällsskydd och beredskap (MSB) ska alla kommuner påbörja ar-

betet med att krigsplacera personal senast under 2020. 

 

All personal vars huvudsakliga arbetsuppgifter är samhällsviktig verksamhet 

ska krigsplaceras på sin arbetsplats. 

 

Definitionen av samhällsviktig verksamhet återfinns i Myndigheten för sam-

hällsskydd och beredskaps föreskrift (MSBFS 2015:5, § 2) om kommuners 

risk och sårbarhetsanalyser. 

 

Denna definition är utgångspunkten för alla kommunala åtagenden enligt 

Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Myndigheten för samhällsskydd 

och beredskap (MSB) och som gäller extraordinära händelser. 

 

Inom kommunalförbundet återfinns två samhällsviktiga verksamheter enligt 

ovan nämnda definition; räddningstjänsten och IT-verksamheten. 

 

Beslut 

 

  Förbundsdirektionen beslutar 

 

1. Godkänna krigsplacering av personal inom räddningstjänsten och 

   IT-avdelningen i enlighete med Överenskommelse om kommunernas 

   arbete med civilt försvar 2018 – 2020 mellan Sveriges kommuner och 

   landsting (SKL) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

   (MSB). 

 

___________________ 
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 Förbundsdirektionen  

 

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

                             

                            

 

 

 

 

 

 

 § 46 

Anmälan av fattade delegationsbeslut 
 
Ordförande Ilko Corkovic föredrar ärendet om godkännande av redovisningen 

av fattade delegationsbeslut. 

 

Beslutsunderlag Räddningstjänsten 

 

Sammanställning av fattade delegeringsbeslut 2020-09-23 (Daedalos). 

 

Beslutsunderlag Allmänna verksamheten 

 

Fullmakt för gemensam upphandling av försäkringsmäklartjänster daterad 

2020-06-25. 

Delegationsbeslut att utse Rutger Ekbrand till säkerhetsskyddschef daterad 

2020-07-02. 

Fullmakt för gemensam upphandling av HVO, Tankning och Bulk daterad 

2020-08-18. 

 

Beslut 

 

Förbundsdirektionen beslutar 

 

1. Godkänna redovisningen av delegeringsbeslut. 

 

  _____________________ 
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 Förbundsdirektionen  

 

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

  Expedieras till:  Borgholms kommun 

                  Mörbylånga kommun 

                       Räddningschefen 

 

 

 

 

 

 

 

§ 47 

 

Återrapportering från samverkansmöte 2020-09-22 och 

förslag till beslut; Utredningsuppdrag förbundsbildning 

 

Räddningschef Rutger Ekbrand föredrar ärendet om återrapportering 

från samverkansmöte 2020-09-22 och förslag till beslut; Utrednings- 

uppdrag förbundsbildning. 

 

Regeringens proposition (2019/20:176) om en effektivare kommunal 

räddningstjänst föreslår bland mycket annat följande: 

 

-Kommunen ska ha ett ledningssystem för räddningstjänsten, i vilket en 

övergripande ledning ständigt ska upprätthållas (inre befäl i en 

ledningscentral). 

 

-Med en sådan funktion finns också kontinuerligt en tillgänglig och fast 

kontaktpunkt i tjänst in de kommunala räddningstjänsterna vilket 

underlättar för alla organisationer som behöver samverka med eller 

annars kontakta den kommunal räddningstjänsten. 

 

-Kravet på tillgänglighet får anpassas till de olika uppgifter som ingår i 

den övergripande ledningen. För vissa uppgifter, t.ex. att följa upp 

insatsledningen samt disponera och prioritera de resurser som finns i 

beredskap, måste finnas befattningshavare som omedelbart kan fatta 

beslut (inre befäl till ledningscentral). 

 

-För beslut på en högre nivå kan det räcka att det finns befattningsha-

vare som är tillgängliga när behov uppstår (Räddningschef i beredskap). 

 

-Den övergripande ledningen ska vid samverkan mellan kommuner 

utövas gemensamt. 

 

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2021, med ett omställ-

ningsår och idrifttagande i januari 2022. Därefter kan statens tillsyn 

över kommunernas räddningstjänster påbörjas. 
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 Förbundsdirektionen  

 

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

 

 

§ 47 (forts) 

 

För att på mest effektivt sätt möta framtida lagkrav vill räddningsche-

ferna i kommunerna enligt föredragningen utreda förutsättningarna för 

att bilda en gemensam organisation i form av ett räddningstjänstför-

bund. 

 

Räddningscheferna är eniga om att regionen genom samutnyttjande av 

befintliga resurser kommer att ha möjlighet att möta statens framtida 

krav på ledning av kommunal räddningstjänst. 

 

I samband med sådan utredning skall det undersökas och jämföras vilka 

satsningar som behöver göras på respektive organisations räddnings-

tjänst för att uppfylla framtida krav inom befintlig organisation om det 

inte genomförs en förbundsbildning. 

 

Utredningen förväntas redovisas under april månad 2021.     

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-09-24. 

 

Beslut 

 

Förbundsdirektionen beslutar 

 

1. Överlämna till kommunstyrelserna i medlemskommunerna  

          Borgholm och Mörbylånga för ställningstagande och beslut 

          gällande att ge i uppdrag till Räddningstjänst Öland att till- 

          sammans med räddningstjänsterna i Emmaboda, Torsås, Nybro, 

          Kalmar, Mönsterås, Högsby och Oskarshamn kommuner att 

          utreda förutsättningarna för att bilda en gemensam organisation 

          för kommunal räddningstjänst. 

 

2. I utredningen skall även framgå vilka åtgärder som skulle krävas 

          för att uppfylla framtida lagkrav i befintliga organisationer som 

          en jämförelse mot alternativet att bilda ett gemensamt 

          räddningstjänstförbund. 

 

3. Utredningen ska även belysa uppdrag utanför räddningstjänstens 

          ram som civil beredskap, trygghetsarbete och liknande arbets- 

          uppgifter som idag hanteras av många räddningstjänster inom 

          regionen. 

 

4. Utredningsuppdraget hanteras inom befintliga ramar med 

          befintliga resurser. 

         

 __________________ 
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 Förbundsdirektionen  

 

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

    

 

Expedieras till:                                     C-O Robertssons Blommor & Bär AB 

                           (orgnr. 556916-8601) 

 

 

 

 

 

 

 

§ 48 

 

Förslag till beslut: tillsyn enligt Lag (2010:1011) om 

brandfarliga och explosiva varor (LBE); föreläggande vid vite 

C-O Robertssons Blommor och Bär AB (Orgnr. 556916-8601) 

 

Räddningschef Rutger Ekbrand föredrar ärendet om förslag till 

föreläggande vid vite. 

 

Räddningstjänsten Öland har genomfört tillsyn på Robertssons Blom-

mor och Bär AB i syfte att kontrollera om lagen efterlevs och att han-

teringen av brandfarlig vara bedrivs enligt de kravs som ställs i LBE. 

 

Detta tillsynsärende ingår i Räddningstjänstens Ölands planerade 

tillsynsverksamhet. 

 

Vid tillsynsbesök 2020-03-11 gjorde Räddningstjänsten Öland 

bedömningen att hantering av brandfarlig vara inte bedrivs enligt de 

krav som ställs i LBE. 

 

Ett föreläggande med krav på åtgärder meddelades därför 

2020-04-20. 

Tiden för när åtgärderna skulle vidtas gick ut 2020-05-14. 

 

Vid uppföljning har det kunnat konstateras att samtliga åtgärder inte 

har vidtagits. För att få till stånd en rättelse av de brister som finns 

meddelar därför Ölands kommunalförbund detta föreläggande förenat 

med vite. 

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-10-05. 

Beslut 

 

Förbundsdirektionen beslutar 

 

1. C-O Robertssons Blommor och Bär AB (556916-8601) föreläggs 

          att vid vite om 50 000 kronor vidta följande åtgärder på  

          Björnhovda 4:30. 
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 Förbundsdirektionen  

 

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 48 (forts) 

 

2. Tillstånd för hantering av brandfarlig vara, avseende den 

          brandfarliga vätska och gas som hanteras inom verksamheten, 

          ska sökas hos Räddningstjänsten Öland. 

          Ansökan ska förutom ansökningsblankett (bifogades det 

          ursprungliga föreläggandet, finns även att ladda ned på 

          Räddningstjänsten Ölands hemsida) omfatta: 

          -Utredning om riskerna med hanteringen, enligt § 7 Lag (2010: 

          1011) om brandfarliga och explosiva varor. Det är sökande som 

          ansvarar för att visa för tillsynsmyndigheten att anläggningen 

          uppfyller gällande föreskrifter. Av riskutredningen ska framgå 

          hur hanteringen är utformad för att uppfylla föreskrifterna. 

          -Drift- och skötselrutiner: 

          Rutiner för mottagning/leverans och hantering av brandfarlig 

          vara. 

          Rutiner för kontroll av anläggningen. 

          Rutiner i händelse av brand/olycka. 

          -Föreståndardokumentation: 

          Handlingar som visar personens kompetens och lämplighet att 

          vara föreståndare. 

          Beskrivning av föreståndarens ansvarsområde och befogenheter. 

          -Ritningar som visar brandcellsgränser samt de brandfarliga 

          varornas placering. 

          -Giltiga kontrollrapporter för cisterner för brandfarlig vara. 

 

3. 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 (LBE), med 

hänvisning till Lag (1985:206) om vite. 

         

                                  __________________ 

 

 

 


