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        Arbetsutskottet                                               

Plats och tid Distansmöte via Teams, kl . 13.00 – 13.30 

Beslutande Ilko Corkovic (S), ordförande (via Teams) 

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

Matilda Wärenfalk (S) (via Teams) 

 

 

  

 

 

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

Jens Odevall, förbundschef (via Teams) 

Ann Willsund, biträdande förbundschef (via Teams) 

Johan Göransson, turistchef, (via Teams) 

Jörgen Samuelsson, sekreterare (via Teams) 

 

 

Utses att justera Anna-Kajsa Arnesson (C)  

Justeringens 
plats och tid Stadshuset i Borgholm, 2020-12-09   
 

Under- 

skrifter        Sekreterare   . ............................................................ Paragrafer  58 – 62 

Jörgen Samuelsson                                                        

 

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

Ilko Corkovic 

 

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

Anna-Kajsa Arnesson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANSLAG/BEVIS 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Mörbylånga och Borg-

holms kommuners officiella anslagstavlor 

Organ Ölands Kommunalförbund, arbetsutskottet 

Sammanträdesdatum 2020-12-03  

Datum för  Datum för 

anslags uppsättande 2020-12-10 anslags nedtagande 2021-01-04 

 
Förvaringsplats 

för protokollet Kommunkontoret i Mörbylånga 

 

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

Jörgen Samuelsson 
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Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 58 

 

Val av justerare 

 

Arbetsutskottet beslutar 

 

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

 

__________ 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 

 2020-12-03 3  (6) 

        Arbetsutskottet                                               

Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 59 

 

Godkännande av dagordning 

 

Arbetsutskottet godkänner föreliggande dagordning med följande tilläggsärende: 

-Jul-Presentkort till anställda i kommunalförbundet. 

 

__________ 
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Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

§ 60 

 

Ölandsleden etapp 2 – finansiering av de två sträckorna 

Torngård – Skärlöv och Grönhögen – Ottenby - Ås 

 

Ordförande Ilko Corkovic informerar om aktuellt läge i Ölandsleden etapp två – 

finansiering av de två sträckorna Torngård – Skärlöv och Grönhögen – Ottenby – 

Ås. 

 

Arbetsutskottet, i egenskap av projektets styrgrupp, hade ett Skype-möte 

2020-11-09 med representanter från Trafikverket och Region Kalmar. 

 

Arbetsutskottet diskuterar olika alternativ gällande finansiering av och  

färdigställandet av de två kvarvarande sträckorna. 

 

Vid Skype-mötet med Trafikverket konstaterades även att hanteringen av 

ansökan om nationell led kvarstår att lösa. 

 

Förbundschef Jens Odevall informerar om att Peter Sieurin från Trafikverket har 

efterfrågat en kontaktperson som kan agera uppdragsledare mot såväl WSP som 

Länsstyrelsen i Kalmar vid återstående samråds- och tillståndsärenden. 

Mörbylånga kommun avser att utse en sådan kontaktperson snarast möjligt. 

 

Informationen läggs till handlingarna. 

 

__________ 
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Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 61 

 

Ölands Turismorganisation; 

Arbetet med nya turismstrategin 

 

Turistchef Johan Göransson föredrar ärendet om arbetet med nya turismstrate-

gin och kopplingen till den nya gemensamma projektgruppen. 

 

Göransson konstaterar att nuvarande omständigheter med en pågående 

pandemi tvingar destinationer och besöksmål att tillfälligt överge långsiktiga 

strategier och flerårsplaner för att istället koncentrera sig på ett-åriga planer. 

 

Öland bör därför anpassa sitt strategi-arbete på motsvarande sätt som flertalet 

övriga destinationer och besöksmål gör. 

 

Samtidigt pågår ett intensivt arbete från ett flertal olika myndigheter med att 

utlysa olika stöd- och bidragsprogram för att motverka effekterna av den 

pågående pandemin. Som exempel nämns Tillväxtverket som inom kort 

presenterar ett nytt program riktat till turism- och besöksnäringen med en 

budget på 80 miljoner kronor. 

 

Göransson betonar behovet av att aktivera den tidigare diskuterade gemen-

samma projektgruppen för att möjliggöra att Öland tar aktiv del av kommande 

stöd- och bidragsprogram. 

 

Projektgruppen ska enligt tidigare diskussioner bemannas med befintlig personal 

från de båda Ölandskommunerna (en person vardera) samt kommunal- 

förbundets EU-konsulent. 

 

Beslut 

 

Arbetsutskottet beslutar 

 

1.     Ölands Turismorganisation ska arbeta fram en ett-årig plan inför säsongen 

        2021. 

 

2.     Den gemensamma projektgruppen ska bemannas och aktiveras snarast 

        möjligt. 

 

__________ 
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Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 62 

 

Jul-Presentkort till anställda i kommunalförbundet 

 

Förbundschef Jens Odevall föredrar ärendet om Jul-Presentkort till anställda i 

kommunalförbundet. 

 

Beslutet stöttar näringslivet på Öland som på många sätt fått försämrade 

förutsättningar att bedriva sina verksamheter till följd av pandemin. 

 

De båda Ölandskommunerna har tagit motsvarande beslut. 

 

Jul-Presentkorten delas ut till tillsvidareanställda, vikarier med vikariat på över 

tre månader samt timanställd med minst 40 % tjänstgöring per månad. 

 

Jul-Presentkortet är på 300 kronor. 

Den totala kostnaden beräknas till ca 9 000 kronor. 

Kostnaden föreslås belasta direktionens konto för oförutsedda utgifter. 

 

Beslut 

 

Arbetsutskottet beslutar 

 

1.     Godkänna att kostnaden för Jul-Presentkort till medarbetare i 

        kommunalförbundet belastar direktionens konto för oförutsedda utgifter. 

 

__________ 

 

 

 

 


