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Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl. 13.30 – 14.25 

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) §§ 50 - 57 

Rutger Ekbrand, räddningschef (via Teams) §§ 42 - 51 

Johan Göransson, turistchef (via Teams) 

Niklas Palmquist, IT-chef 

Torun Wahlby, controller, Mörbylånga kommun (via Teams) 

Jörgen Samuelsson, sekreterare 

 

 

Utses att justera Matilda Wärenfalk 

Justeringens 
plats och tid Stadshuset i Borgholm, 2020-11-20   
 

Under- 

skrifter        Sekreterare   . ............................................................ Paragrafer  42 – 57 

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 2020-11-09  

Datum för  Datum för 

anslags uppsättande 2020-11-23 anslags nedtagande 2020-12-14 

 
Förvaringsplats 

för protokollet Kommunkontoret i Mörbylånga 

 

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

Jörgen Samuelsson 
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§ 42 

 

Val av justerare 

 

Arbetsutskottet beslutar 

 

1. Utse Matilda Wärenfalk till justerare vid dagens sammanträde. 

 

__________ 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 

 2020-11-09 3  (18) 

        Arbetsutskottet                                               

Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 43 

 

Godkännande av dagordning 

 

Arbetsutskottet godkänner föreliggande dagordning. 

 

__________ 
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§ 44 

 

Information från förbundschefen 

 

Följande meddelanden och rapporter föredras och läggs till handlingarna. 

 

A) Möte med Trafikverket 

 

Förbundschef Jens Odevall informerar om att direkt efter dagens sammanträde 

med arbetsutskottet blir det ett Skype-möte med representanter från Trafik- 

verket och Region Kalmar för att diskutera finansieringen av de två återstående 

sträckorna (Torngård – Skärlöv och Grönhögen – Ottenby – Ås) som ingår i 

projekt Ölandsleden etapp 2. 

   

__________ 
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§ 45 

 

Ekonomisk uppföljning; 2020-01-01 – 2020-10-31 

 

Controller Torun Wahlby informerar om ekonomisk uppföljning 

2020-01-01 – 2020-10-31. 

  

Direktionen: beräknas hålla sin budgetram, inräknat att direktionens medel för 

oförutsedda kostnader kommer at nyttjas i sin helhet. 

 

Förbundsledningen: beräknas överskrida med 100 tkr, vilket beror på att 

medlemskommunerna vidarefakturerar mer kostnader än budgeterat. 

 

Turismorganisationen: prognostiseras hålla sin budget. 

Verksamheten har i högsta grad påverkats att pandemin och verksamheten har 

vidtagit en rad åtgärder, bland annat reducerade öppettider på turistbyråerna 

under högsäsongen. 

Åtgärdspaketet för Öland sträcker sig till 2021 och dessa medel har ännu inget 

nyttjats. 

 

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 räddningstjänstens 

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 engångsåtgär-

der vidtagits; färre antal utbildningar har genomförts, bemanningen i Deger-

hamn och det nya förrådet i Färjestaden beräknas vara klart först i december. 

 

Vid delårsbokslutet efter augusti pekade prognosen istället på ett underskott om 

-300 tkr. Den prognosen kvarstår då tidigare lämnad prognos inte inkluderat 

2020 års lönerevision, samtidigt som en försäljning av bandvagnar beräknas ge 

300-400 tkr i intäkter. 
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§ 45 (forts) 

 

IT: prognostiseras ett underskott på 350 tkr mot 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 bestämmer – 

även ändrade arbetssätt som implementerats i samband med Corona-viruset och 

som har bidragit till ökade kostnader. 

 

Dessutom skulle övriga verksamheter inom kommunalförbundet ha betalat mer 

för IT-driften, vilket aldrig förankrades i budgetprocessen. IT-verksamheten 

saknar därför intäkter för att täcka samtliga kostnader. 

 

Avskrivningar: prognosen för avskrivningar ligger på samma nivå som budget 

men är beroende av när på året investeringarna genomförs. 

Om samtliga investeringar görs under december månad kommer avskrivnings- 

kostnaderna att minska med 200 tkr. 

 

Finansförvaltning: prognosen är i dagsläget 718 tkr bättre än budget trots att 

täckning saknas för pensionsutbetalningar. 

Prognosen förklaras av de tillfälliga sänkningarna av arbetsgivaravgifterna, vilket 

ger minskade kostnader med ca 150 tkr i månaden för perioden mars – juni. 

 

Medlemsbidrag: utökat medlemsbidrag om totalt 437 tkr är beslutat av 

Borgholms kommun och ligger i beslutsprocessen i Mörbylånga kommun. 

Detta för att tillsammans med ett prognosticerat överskott om 225 tkr vid 

Delårsbokslut 2 kunna återställa balanskravsresultatet om 662 tkr. 

 

Informationen läggs till handlingarna. 

 

__________ 
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§ 46 

 Granskning av Delårsrapport 2 och revisorernas utlåtande 

 

Controller Torun Wahlby föredrar ärendet gällande granskning av Delårsrapport 2 och 

revisorernas utlåtande. 

 

Revisorerna skriver ”grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram 

några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsbokslutet för Ölands 

kommunalförbund inte i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav och god 

redovisningsed i övrigt. 

 

Avvikelse mot lag och god sed sker avseende redovisning av semesterlöneskulden per 

31 augusti 2020 samt att det skett en bokning om -528 tkr mot eget kapital som 

enligt god sed ska redovisas över resultaträkningen, alternativt ändras retroaktivt. 

 

Bedömningen i delårsrapporten är att balanskrvet kommer att uppfyllas för år 2020 

men att det därefter återstår negativt balanskravsresultat om 437 tkr att återställa 

senast år 2022.” 

 

Beslut 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

 

1. Överlämna Granskning av Delårsrapport 2 och utlåtande från revisorerna 

        till medlemskommunerna Borgholm och Mörbylånga. 

         

__________ 
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§ 47 

 Löneutrymme 2020 

 

Förbundschef Jens Odevall föredrar ärendet om löneutrymme 2020. 

 

Räddningschef Rutger Ekbrand meddelar att avtalet är klart och följer 

industrins avtal. Avtalet gällande deltidspersonalen gäller från och med  

2020-05-01. 

 

IT-chef Niklas Palmquist meddelar att Visions avtal är klart. 

 

Turistchef Johan Göransson meddelar att dialog fortfarande pågår med personal- 

avdelningen i Borgholm. 

 

Odevall förtydligar att arbetet samordnas av HR-chef Ann Nilsson och personal- 

avdelningen i Borgholm. 

 

Informationen läggs till handlingarna. 

         

__________ 
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§ 48 

 

Räddningstjänstärende 

Statliga medel 2021 gällande arbete med ledningscentraler 

 

Räddningschef Rutger Ekbrand föredrar ärendet om statliga medel 2021 gällande 

arbete med ledningscentraler. 

 

Enligt det lagförslag om en reformering av Lagen om skydd mot olyckor som 

Riksdagen beslutade om 2020-10-22 kommer det att införas krav på att 

samtliga räddningstjänster måste vara anslutna till en ständigt bemannad 

ledningscentral. 

 

För att stötta de kommunala räddningstjänsterna med detta skjuter staten till ett 

årligt bidrag som för närvarande uppgår till 4,60 kronor/invånare och som 

kommer att betalas ut till kommunerna. 

 

För att syftet med dessa medel ska kunna uppnås måste medlen föras vidare 

från kommunerna till räddningstjänsten. 

 

Beslut 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

 

1. De statliga medlen 2021 gällande arbete med ledningscentraler, som  

        betalas ut till kommunerna, öronmärks i medlemskommunerna Borgholm 

        och Mörbylånga och överförs till räddningstjänsten. 

         

__________ 
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§ 49 

 

Meddelanden från Räddningstjänst Öland 

 

Följande meddelanden och rapporter föredras och läggs till handlingarna. 

 

A) Skärpta rutiner gällande Covid-19 inom räddningstjänsten 

 

Räddningschef Rutger Ekbrand informerar om att flera fall (i dagsläget tre 

bekräftade fall) av Covid-19 har konstaterats inom deltidspersonalen vid 

stationen i Degerhamn. 

 

Räddningstjänsten inför från och med idag 2020-11-09 ett antal skärpta rutiner 

och regler för att förhindra ytterligare smittspridning. 

Bland annat ställs all planerad utbildnings- och övningsverksamhet in under 

resterande delen av år 2020. 

 

__________ 
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§ 50 

 

Information från Ölands Turismorganisation 

 

Turistchef Johan Göransson informerar om turismorganisationens verksamhet och 

aktiviteter. 

 

Erfarenheterna från året 2020 innebär bland annat att inför 2021 är det övergripande 

målet att Öland måste ha en fortsatt hög och god beredskap för att på ett säkert och 

tryggt sätt möta och hantera de besökare som väljer att resa till Öland. 

 

Turismorganisationen fortsätter att ha ett tätt och nära samarbete med både det 

öländska näringslivet och Ölandskommunernas organisationer. 

 

Göransson betonar att det fortsatt är en stor utmaning att planera inför framtiden. 

Många faktorer och omständigheter präglas av den allmänna osäkerheten som följer 

av den pågående pandemin. 

 

Göransson förtydligar att i en rådande pandemi måste finnas beredskap och förståelse 

för att beslut från nationella, regionala och lokala myndigheter både kan innebära 

ytterligare restriktioner/begränsningar eller nya möjligheter. 

 

Informationen läggs till handlingarna. 

 

__________ 
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§ 51 

 

Verksamhetsplaner 2021 

 
Biträdande förbundschef Ann Willsund föredrar ärendet om verksamhetsplaner 

2021 och möjligheten för kommunalförbundet att byta styrmodell. 

 

Mörbylånga kommun har under året genomfört utbildningar i tillitsbaserad 

styrning och kommunalförbundets personal har bjudits in till dessa utbildnings-

tillfällen. 

 

Tillitsbaserad styrning innebär bland annat ett nytt sätt att arbeta med mer 

precisa målsättningar och indikatorer. En annan mycket viktig del i styrmodellen 

är att öka personalens engagemang. 

 

Verksamhetscheferna i kommunalförbundet är genomgående positivt inställda till 

tillitsbaserad styrning. 

 

Beslut 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

 

1. Kommunalförbundet antar den nya styrmodellen tillitsbaserad styrning. 

 

__________ 
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§ 52 

 

Information från IT-avdelningen 

 

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

aktiviteter.  

 

Med anledning av rådande pandemi försöker IT-avdelningen så långt det är praktiskt 

möjligt att minimera fysiska kontakter och besök. IT-supporten arbetar primärt på 

distans men situationer kan uppstå när personalen måste göra felsökningar och 

installationer på plats i kommunernas olika verksamheter. 

 

Pandemin innebär också att det är fortsatt stor efterfrågan på utrustning och program 

för att genomföra digitala möten. Palmquist betonar dels att det är de båda medlems-

kommunernas önskemål och behov som styr IT-avdelningens arbete, dels att det 

samtidigt är ett önskemål från IT-avdelningen att kommunerna strävar efter en 

gemensam standard gällande utrustning, program och möteslokaler. 

 

Arbetsutskottet konstaterar att det är mycket viktigt att kommunernas personal och 

de förtroendevalda föregår med gott exempel gällande användandet av digitala 

möten. 

 

Palmquist återrapporterar att det är fortsatta driftproblem med vissa delar av 

telefonin. Palmquist återkommer fortlöpande med information om detta till de 

kommunala verksamheterna. 

 

Informationen läggs till handlingarna. 

 

_________ 
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§ 53 

 

Information från dataskyddssamordnaren 

 

Dataskyddssamordnaren Jörgen Samuelsson informerar om kommunal- 

förbundets arbete med EU:s dataskyddsförordning enligt beslut (§ 14/20). 

 

Den pågående pandemin har inneburit att arbetet med dataskydds- 

lagstiftningen under 2020 kännetecknats av eftersläpning. 

 

Samuelsson har en nära och tät dialog med dataskyddsombudet Ulf Gustavsson 

och målsättningen är att ett flertal styrdokument (Integritetspolicy, Dataskydds-

policy och Informationssäkerhetspolicy) ska föredras och beslutas vid förbunds-

direktionens sammanträde 2020-12-11. 

 

Informationen läggs till handlingarna. 

 

__________ 
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§ 54 

 

Utdelning av medel från stiftelserna Ölands Landskapsmots forsknings- 

och stipendiefond och Birger Schmids fond för natur, kultur och ungdom 

– Ölands Miljöfond 

 

Sekreterare Jörgen Samuelsson informerar om ärendet utdelning 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 avkastning 

som kapital får användas för respektive stiftelses ändamål. 

 

De bokförda värdena för stiftelserna är 759 tkr för Ölands Landskapsmot och 

206 tkr för Birger Schmids fond. 

 

Ansökningstiden löpte ut 2020-11-02. 

Drygt 60 ansökningar har kommit in till kommunalförbundet. 

 

Målsättningen är att ärendet ska föredras och beslutas vid förbundsdirektionens 

sammanträde 2020-12-11. 

 

Informationen läggs till handlingarna. 

 

_________ 
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§ 55 

 

Sammanträdesplan Arbetsutskottet 2021 

 

Ordförande Ilko Corkovic föredrar ärendet om sammanträdesplan för 

arbetsutskottet 2021. 

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-11-02. 

 

Beslut 

 

Arbetsutskottet beslutar 

 

1. Fastställa arbetsutskottets sammanträdesdatum 2021 enligt följande: 

          fredag 19 februari, fredag 16 april, fredag 3 september samt 

          fredag 29 oktober. 

 

          Sammanträdestid 09.00 – 12.00. Plats och lokal meddelas senare. 

 

_________ 
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§ 56 

 

Sammanträdesplan Förbundsdirektionen 2021 

 

Ordförande Ilko Corkovic föredrar ärendet om sammanträdesplan för 

förbundsdirektionen 2021. 

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-11-02. 

 

Matilda Wärenfalk (S) konstaterar att det föreslagna datumet 14 maj är fredagen 

efter Kristi himmelsfärdsdagen och att detta sammanträdestillfälle bör flyttas. 

 

Beslut 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

 

1. Fastställa förbundsdirektionens sammanträdesdatum 2021 enligt 

          följande: fredag 12 mars, fredag 21 maj, fredag 8 oktober samt 

          fredag 26 november. 

 

          Sammanträdestid 09.00 – 12.00. Plats och lokal meddelas senare. 

 

_________ 
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§ 57 

 

Dagordning / kallelse till förbundsdirektionens sammanträde 

2020-12-11 

 

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

direktionens sammanträde 2020-12-11. 

 

Beslut 

 

Arbetsutskottet beslutar 

 

1. Sekreterare Jörgen Samuelsson sammankallar förbundsdirektionen 

      enligt dagordningen. 

 

        __________ 

 


