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 Förbundsdirektionen  
      
Plats och tid Distansmöte via Teams, kl. 09.00 – 10.30 
  
Beslutande Ilko Corkovic (S), ordförande             

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

Marcel van Luijn (M) 

Annika Olsson (C), tjg ersättare 

Liv Stjärnlöv (M), tjg ersättare 

Matilda Wärenfalk (S) 
 Henrik Yngvesson (M) 

 

   
  
  
Övriga deltagande Carl Malgerud (M), ej tjg ersättare 

Jens Odevall, förbundschef 

Ann Willsund, biträdande förbundschef 

Rutger Ekbrand, räddningschef 

Johan Göransson, turistchef 

Niklas Palmquist, IT-chef 

Torun Wahlby, controller, Mörbylånga kommun §§ 49 - 62 

Jörgen Samuelsson, sekreterare 

 
  

 
Utses att justera Torbjörn Johansson 
   
Justeringens 

plats och tid 

 Stadshuset i Borgholm 2020-12-18 

   
Underskrifter Sekreterare  
  Jörgen Samuelsson 
   
 Ordförande  
  Ilko Corkovic 
   
 Justerande  
  Torbjörn Johansson 

  
 

 

 

 

ANSLAG/BEVIS 

  Justeringen har tillkännagivits på Ölands kommunalförbunds officiella 

anslagstavla 
Organ Ölands Kommunalförbund, Förbundsdirektionen 
Sammanträdesdatum 2020-12-11 
  
Datum för anslags uppsät-
tande 

 

2020-12-18 

Datum för 

anslags nedtagande 

 

2021-01-11 
Förvaringsplats för protokollet  

Kommunkontoret i Mörbylånga 

Underskrift  
 

Jörgen Samuelsson 
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Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 49 

Val av justerare 

 

Enligt justeringslistan föreslås Torbjörn Johansson att justera dagens 

protokoll. 

 

Beslut 

Förbundsdirektionen beslutar 

 

1. Förbundsdirektionen väljer Torbjörn Johansson att justera 

 dagens protokoll. 

 

 ____________________________  
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§ 50 

Godkännande av dagordning 

 

Ordförande Ilko Corkovic föreslår förbundsdirektionen besluta godkänna 

dagordningen med följande tilläggsärende: 

 

- Beslutsattestanter 2021. 
 

Beslut 

 

Förbundsdirektionen beslutar 

1. Förbundsdirektionen godkänner dagordningen. 

 

 ____________________________  
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§ 51 

Godkännande av tillkännagivande 

Sammanträdet har tillkännagivits på kommunalförbundets officiella 

anslagstavla. 

 

Beslut 

 

Förbundsdirektionen beslutar 

 

1. Tillkännagivandet av kommunalförbundets sammanträde godkänns. 

 

____________________ 
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§ 52  

 

Meddelanden 

 

Följande meddelanden och rapporter föredras och läggs till handlingarna. 

 

A) Arbetsutskottets protokoll 2020-11-09 

 

Ordförande Ilko Corkovic redovisar protokollet från arbetsutskottets 

sammanträde 2020-09-11. 

 

B) Arbetsutskottets protokoll 2020-12-03 

 

Ordförande Ilko Corkovic redovisar protokollet från arbetsutskottets extra 

sammanträde 2020-12-03. 

 

__________ 
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§ 53 

 

Information från förbundschef och biträdande förbundschef 

 

Följande meddelanden och rapporter föredras och läggs till handlingarna. 

 

A) Aktuellt läge i förbundet 

 

Förbundschef Jens Odevall och biträdande förbundschef Ann Willsund 

informerar om aktuellt läge i förbundet. 

 

Förbundschef Jens Odevall informerar om att en arbetsmiljöenkät har 

genomförts i kommunalförbundet och den övergripande sammanställning-

en av svaren ger en mycket positiv bild av arbetsmiljön med genom- 

gående ökade värden. 

 

Odevall informerar om att arbetsutskottet har beslutat (§ Au 62/20) om 

Jul-Presentkort till medarbetarna i kommunalförbundet. 

 

Biträdande förbundschef Ann Willsund återrapporter om Skype-möte 

2020-11-09  med Trafikverket och Region Kalmar gällande finansieringen 

av de två återstående sträckorna inom projekt Ölandsleden. 

_____________________ 
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Expedieras till:  Borgholms kommun 

                                       Mörbylånga kommun 

                                         Revisorerna 

 

 

 

 

 

 

§ 54 

 

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

 

Controller Torun Wahlby föredrar ärendet om Delårsrapport 2; 2020-01-01 – 

2020-08-30. 

 

Revisorerna skriver ”grundat på vår översiktliga granskning har det inte 

kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att del-

årsbokslutet 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 semesterlönes-

kulden per 31 augusti 2020 samt att det skett en bokning om -528 tkr mot 

eget kapital som enligt god sed ska redovisas över resultaträkningen, alterna-

tivt ändras retroaktivt. 

 

Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet 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. 

 

Förbundsdirektionen beslutar 

 

1.     Överlämna Granskning av Delårsrapport 2 och utlåtande från 

        revisorerna till medlemskommunerna Borgholm och Mörbylånga. 

 

                          _____________________ 
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§ 55 

 

Ekonomisk uppföljning 2020-01-01 – 2020-11-30 

 

Controller Torun Wahlby föredrar ärendet om ekonomisk uppföljning 

2020-01-01 -2020-11-30. 

 

Direktionen: prognosen för direktionen beräknas landa enligt budget. 

 

Förbundsledning: beräknas överskrida sin budget med 100 tkr, vilket beror på 

att medlemskommunerna vidarefakturerar mer kostnader än budgeterat. 

Budgeten för administration är 100 tkr lägre i år än 2019 vilket förklaras av 

omläggning av lönehanteringen för räddningstjänsten. 

 

Turismorganisationen: prognosticeras hålla sig inom sin budgetram. 

Verksamheten har i högsta grad påverkats av pandemin och har vidtagit åt-

gärder så som reducerade öppettider på turistbyråerna under högsäsongen. 

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

inget nyttjats. 

Partnerskapet förväntas generera intäkter enligt budget, samtidigt som kost-

naderna för marknadsföring minskat något. 

 

Räddningstjänsten: i samband med bokslutet 2019 noterades det att kostna-

derna för utbildningarna ökat på grund av ett nytt utbildningssystem vilket 

samtidigt medförde att fler deltidsbrandmän snabbare kunde utbildas. Detta 

innebar att det saknades ca 1200 tkr i budgetram för 2020. För att komma 

tillrätta med underskottet har en rad åtgärder vidtagits under året. 

Vid delårsbokslutet efter augusti pekade prognosen istället på ett underskott 

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

derat 2020 års lönerevision. Under november månad har tre bandvagnar 

sålts. 

 

IT: prognosticeras ett underskott på 350 tkr mot budget. Verksamheten har 

en ”nollram”, vilket innebär att respektive kommun faktureras de kostnader 

som uppstår. IT-verksamheten är beroende av vad respektive kommun beslu-

tar, vilket lett till att förändrade arbetssätt som implementerats i samband 

med Coronaviruset har bidragit till ökade kostnader. Dessutom skulle övriga 

verksamheter inom ÖKF ha betalat mer för IT-driften, vilket aldrig förankra-

des i budgetprocessen. IT-verksamheten saknar därför intäkter för att täcka 

samtliga kostnader.  
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§ 55 (forts) 

 

Avskrivningar: prognosen ligger på samma nivå som budget, men är 

beroende av när på året investeringarna genomförs. Eftersom årets investe-

ringar till största delen gjorts under hösten innebär det att hela budgeten inte 

förbrukas. 

 

Finansförvaltning: prognosen för finansförvaltningen är ett överskott på 718 

tkr mot budget trots att täckning saknas för pensionsutbetalningar. 

Förklaringen är att de tillfälliga sänkningarna av arbetsgivaravgifterna förvän-

tas täcka dessa kostnader, vilket då ger minskade kostnader för arbetsgivar-

avgifter med ca 150 tkr i månaden för perioden mars-juni. 

 

Medlemsbidrag: ett utökat medlemsbidrag om totalt 437 tkr är nu beslutat 

och fakturerat till de båda medlemskommunerna. Detta för att tillsammans 

med prognosticerat överskott om 225 tkr vid Delårsbokslut 2 kunna återställa 

balanskravet om 662 tkr. 

 

Beslut 

 

Förbundsdirektionen beslutar 

 

1.       Godkänna den ekonomiska uppföljningen 2020-01-01 – 2020-11-30 

 

                          _____________________ 
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Expedieras till:  Mörbylånga kommun, ekonomiavdelningen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 56 

 

Beslutsattestanter 2021 

 

Ordförande Ilko Corkovic föredrar ärendet om beslutsattestanter 2021. 

 

Mörbylånga kommun bistår kommunalförbundet med ekonomiadministration. 

Beslutet gällande beslutsattestanterna uppdateras årligen. 

 

Beslutsunderlag 

 

Dokument Beslutsattestanter kommunalförbundet daterat 2020-12-11. 

 

Beslut 

 

Förbundsdirektionen beslutar 

 

1.       Samtliga ansvarskoder inom Ölands kommunalförbund: 

          Ordinarie: Ann Willsund och Jens Odevall. 

          Ersättare: Åsa Bejvall, Torun Wahlby och Matti Idensjö. 

          Beloppsgräns 30 000 tkr. 

  

2.       Finansverksamhet: 

          Ordinarie Åsa Bejvall. Ersättare: Torun Wahlby. 

          Räddningstjänsten: 

          Ordinarie: Rutger Ekbrand. Ersättare: Camilla Andersson. 

          Operativ verksamhet: 

          Ordinarie: Camilla Andersson. Ersättare: Rutger Ekbrand. 

          Turistverksamhet: 

          Ordinarie: Johan Göransson. Ersättare: Madelene Hallström. 

          Destinationsmarknadsföring: 

          Ordinarie: Johan Göransson. Ersättare: Madelene Hallström. 

          Cykelprojektet: 

          Ordinarie. Christer Petersson. Ersättare. Jens Odevall. 

          Förbundschef: 

          Ordinarie: Jens Odevall. Ersättare: Ann Willsund. 

          Politiken: 

          Ordinarie: Jens Odevall. Ersättare: Ann Willsund. 

          Beloppsgräns 5 000 tkr. 
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§ 56 (forts) 

 

3. Balansräkning: 

          Ordinarie: Torun Wahlby. Ersättare: Emelie Köppen, Åsa Bejvall, 

          Matti Idensjö, Anette flink, Mika Ideström och Therese Engman. 

 

 4. Bokföringsorder – nedanstående personer får attestera bokförings- 

          order med rättelser av fel eller andra omföringar, samt andra  

          uppenbara konteringsfel inom nedan angivna ramar. 

          Åsa Bejvall, Torun Wahlby, Emelie Köppen, Matti Idensjö, Anette 

          Flink, Mika Ideström, och Therese Engman får attestera bokförings- 

          order med rättelser av fel eller andra omföringar som kan uppstå  

          vid inrapportering från de olika delsystemen till Visma Redovisning 

          och Reskontror och andra uppenbara konteringsfel oavsett belopp. 

          Samma personalgrupp får också kontera och attestera de inbetalningar 

          som kommer till kommunalförbundet samt hantera bokföringsmässiga 

          avskrivningar för de fordringar som efter kravhanteringsprocess inte 

          bedöms som möjliga att erhålla betalning för samt attestera dagbok- 

          föringsposter som debiterats eller krediterats kommunens bankkonto. 

 

5. Då annan tjänsteman under löpande verksamhetsår ersätter en av de  

          nuvarande beslutsattestanterna eller ersättare på samma befattning, 

          följer attesträtten med till den nya tjänstemannen utan särskilt beslut. 

          Tillfälligt delegerade attesträtter vid kortare frånvaro beslutas av 

          berörd chef. Kostnader som överskrider beslutad beloppsgräns ska 

          eskalera till överordnad nivå. 

 

                          _____________________ 
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§ 57 

Räddningstjänstärende 

Statliga medel 2021 gällande arbete med ledningscentraler 
 
Räddningschef Rutger Ekbrand föredrar ärendet om statliga medel 2021 gäl-

lande 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. 

 

Förbundsdirektionen beslutar 

 

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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§ 58 

 

Räddningstjänstärende 

Verksamhetsplan förebyggande 2021 

 

Räddningschef Rutger Ekbrand föredrar ärendet om Verksamhetsplan före-

byggande 2021. 

 

I handlingsprogrammet för Räddningstjänst Öland, antaget av direktionen 

för Ölands kommunalförbund den 17 maj 2019 § 40, anges att en verksam-

hetsplan ska tas fram årligen för att klargöra vilken inriktning den förebyg-

gande verksamheten ska ha samt vilka mål den ska arbeta mot. 

 

Syftet med verksamhetsplanen är att klargöra inriktningen för den förebyg-

gande verksamheten. 

 

Räddningstjänsten Ölands övergripande mål är att ingen ska omkomma eller 

skadas allvarligt till följd av brand eller annan olycka. Inom den förebyg-

gande verksamheten arbetar Räddningstjänsten Öland utefter säkerhetsmål 

för vilka det finns flera tillhörande prestationsmål. 

 

En stor del av det förebyggande arbetet består av tillsyn av verksamheter. 

Det finns tre olika typer av tillsyn: regelbunden, tema- och händelsebaserad 

tillsyn. Under 2021 planeras 53 regelbundna tillsyner och 17 tematillsyner. 

 

Förutom tillsyner består det förebyggande arbetet även av; remisser, råd 

och information, utbildning och projektverksamhet. 

 

Beslutsunderlag 

 

Verksamhetsplan förebyggande 2021. 

 

Beslut 

 

Förbundsdirektionen beslutar 

 

1. Godkänna Verksamhetsplan förebyggande 2021. 

 

                            ____________________ 
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§ 59 

 

Räddningstjänstärende 

Information från Räddningstjänst Öland 

 

Följande meddelanden och rapporter föredras och läggs till handlingnarna. 

 

A) Utredningsuppdrag förbundsbildning 

 

Räddningschef Rutger Ekbrand informerar om att utredningsuppdraget 

förbundsbildning (§ 47/20) fortsätter enligt plan. 
 
B) Nya brandstationen i Mörbylånga 

 

Räddningschef Rutger Ekbrand efterfrågar information om arbetet med den 

nya brandstationen i Mörbylånga. 

 

Biträdande förbundschef Ann Willsund informerar om att samtal pågår med 

markägare och att processen fortsätter framåt. 

 

                            __________________ 
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§ 60 

 

Information från Ölands Turismorganisation 

 

Turistchef Johan Göransson informerar om turismorganisationens verksam-

heter och aktiviteter. 

 

Den pågående pandemin innebär en fortsatt mycket ansträngd verksamhet 

för många företagare. Planeringen inför 2021 präglas av allmän osäkerhet 

och svårigheter att planera såväl på kort sikt som på lång sikt. 

 

Antalet gästnätter i Kalmar län under perioden januari – oktober har 

minskat med 22,7 % (651 145 gästnätter) till 2 218 715 gästnätter. 

Borgholms kommun: 849 354 gästnätter (-15,9 %). 

Mörbylånga kommun: 298 695 gästnätter (-17,5 %). 

Siffrorna överensstämmer med de bedömningar som gjorts under året. 

 

Göransson förtydligar att det bland länets kommuner finns exempel 

(Vimmerby: -74,1 %) som förlorat så mycket som tre fjärdedelar av sina 

gästnätter. 

 

2020-12-08 genomfördes en digital företagarträff med 60-70 deltagare. 

Under 2021 planeras flera digitala företagarträffar att genomföras. 

 

Partnerskap Öland har nu 101 partners. 

 

Inför 2021 aviseras att det kan bli aktuellt med nya arbetsmetoder för 

turistbyråerna vilket kan innebära eventuellt minskad bemanning på de 

traditionella turistbyråerna samtidigt som Ölands besökare istället söks upp 

på de platser där de befinner sig. Göransson återkommer om detta. 

 

Till förbundsdirektionens möte i mars kommer Göransson tillsammans med 

Tove Sundman och Rebecca Strandén att lämna en detaljerad föredragning 

om ytterligare planerade aktiviteter under år 2021. 

 

 Informationen läggs till handlingarna. 

 

                            __________________ 
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§ 61 

 

Information från IT-avdelningen 

 

IT-chef Niklas Palmquist informerar om IT-avdelningens verksamheter 

och aktiviteter. 

 

Många av de kommunala verksamheterna i Ölandskommunerna vill göra 

omfattande kompletterande inköp av IT-utrustning under årets sista 

månader. En mycket stor del av den utrustning som efterfrågas är 

kopplat till digitala möten. 

 

Palmquist informerar om att det samtidigt finns omfattande problem och 

utmaningar på leverantörssidan. 

Kameror och utrustning till digitala möten är en bristvara. 

Flera leverantörer har också låtit meddela att de beställare som vill vara 

säkra på att få utrustning levererad under andra halvan av 2021 i 

princip bör lägga sina beställningar nu. 

 

Informationen läggs till handlingarna. 

 

                                 ____________________ 
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Expedieras till:                    Jens Odevall 

                       Ann Willsund   

                       

 

 

 

 

 

 

 

§ 62 

 

Ölandsleden etapp 2 

 

Förbundschef Jens Odevall och biträdande förbundschef Ann Willsund 

informerar om nuläget i projekt Ölandsleden etapp 2. 

 

Arbetsutskottet hade 2020-11-09 ett Skype-möte med Trafikverket (Peter 

Sieurin och Ida Dessin) och Region Kalmar (Lina Broby). 

 

Dialog har under lång tid förts med Trafikverket om möjligheten till en in-

dex-uppräkning av projektbudgeten för att kunna genomföra och färdig-

ställa de två återstående sträckorna: 

Torngård – Skärlöv och Grönhögen – Ottenby – Ås. 

Trafikverket anser emellertid att projektet är avslutat och att ett viktigt 

projektmål är uppnått i och med att antalet kilometer nu befintlig cykelled 

finns för att möjliggöra en ansökan om bli nationell cykelled. 

 

Förbundsdirektionen diskuterar ärendet ingående. 

 

Matilda Wärenfalk (S) föreslår förbundsdirektionen besluta 

 

att  uppdra till förbundschef Jens Odevall och biträdande förbundschef Ann 

        Willsund att författa en Ölandsgemensam skrivelse till Region Kalmar 

        för att undersöka och efterfråga olika möjligheter till fortsatt finans- 

        iering av de två återstående sträckorna av Ölandsleden etapp 2, samt 

 

att ansöka hos Trafikverket om att Ölandsleden blir nationell cykelled. 

 

Beslut 

 

  Förbundsdirektionen beslutar 

 

1. Uppdra åt förbundschef Jens Odevall och biträdande förbundschef Ann 

   Willsund att författa en Ölandsgemensam skrivelse till Region Kalmar 

   för att undersöka och efterfråga olika möjligheter till fortsatt finans- 

   iering av de två återstående sträckorna Ölandsleden etapp 2, samt 

 

2. Ansöka hos Trafikverket om att Ölandsleden blir nationell cykelled 

 

___________________ 
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 § 63 

Integritetspolicy 
 
Ordförande Ilko Corkovic föredrar ärendet om Integritetspolicy. 

 

Allmänna dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation – GDPR) 

innehåller regler om när och hur man får behandla personuppgifter. 

GDPR ersatte personuppgiftslagen den 25 maj 2018 och gäller i hela EU. 

Kommunalförbundet ansvarar för sin egen dataskyddsorganisation och en viktig 

del av detta arbete är att arbeta fram styrdokument. 

 

Dokumentet Integritetspolicy baseras på motsvarande dokument som tillämpas i 

de båda Ölandskommunerna. Dokumentet är uppdaterat och anpassat efter 

kommunalförbundets förutsättningar. 

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-12-02. 

 

Beslut 

 

Förbundsdirektionen beslutar 

 

1. Godkänna dokumentet Integritetspolicy. 

 

  _____________________ 
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Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 64 

 

Dataskyddspolicy 

 

Ordförande Ilko Corkovic föredrar ärendet om Dataskyddspolicy. 

 

Allmänna dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation – 

GDPR) innehåller regler om när och hur personuppgifter får behandlas. 

GDPR ersatte personuppgiftslagen den 25 maj 2018 och gäller i hela EU. 

Kommunalförbundet ansvarar för sin egen dataskyddsorganisation och en 

viktig del av detta arbete är att arbeta fram styrdokument. 

 

Dokumentet Dataskyddspolicy baseras på motsvarande dokument som till-

lämpas i de båda Ölandskommunerna. Dokumentet är uppdaterat och an-

passat efter kommunalförbundets förutsättningar.  

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-12-02. 

 

Beslut 

 

Förbundsdirektionen beslutar 

 

1. Godkänna dokumentet Dataskyddspolicy. 

         

 __________________ 
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Expedieras till:                             Sökande till stiftelsen 

                                      Mörbylånga kommun, ekonomiavdelningen 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 65 

 

Utdelning av medel – stiftelsen Birger Schmids fond 

för natur, kultur och ungdom – Ölands Miljöfond 

 

Ordförande Ilko Corkovic föredrar ärendet om utdelning av medel från 

stiftelsen Birger Schmids fond för natur, kultur och ungdom – Ölands 

Miljöfond. 

 

Ett stort antal ansökningar (40) har inkommit och i de ansökningar 

som valt att specificera ett visst belopp ansöks om mer än 2,6 miljo-

ner kronor. Totalt redovisas i ansökningarna kostnader för ytterligare 

flera miljoner kronor. 

Per den 31 december 2018 är stiftelsen tillgångar 206 000 kronor. 

 

Ansökningarna har behandlats i enlighet med skrivningen i donations-

brevet att medlen ska fördelas med väsentligen lika belopp mellan ka-

tegorierna (A) naturvård, (B) kulturvård och (C) ungdom / organisat-

ioner. 

I kategorin naturvård har prioriterats naturvård och nyplanteringar. 

I kategorin kulturvård har prioriterats restaurering av kvarnar. 

I kategorin ungdom / organisationer har prioriterats hembygdsför-

eningar. 

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-11-24. 

Beslut 

 

Förbundsdirektionen beslutar 

 

1. I kategori naturvård tilldelas Ottenby fågelstation 50 000 kronor 

          och Ölands Sportfiskeklubb 20 000 kronor. 

 

2. I kategori kulturvård tilldelas Tryggestads byalag, Böda Hem- 

          bygdsförening, Mörbylånga hembygdsförening Bredsätra- 

          Sikehamns hembygdsförening och Räpplinge hembygdsförening 

          vardera 14 000 kronor. 
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Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 65 (forts) 

           

3. I kategori ungdom/organisationer tilldelas Hulterstads hem- 

          bygdsförening, Löt hembygdsförening, Algutsrum hembygds- 

          förening, Gärdslösa Prästgård, Glömminge hembygdsförening,  

          Torslunda hembygdsförening, Långlöt hembygdsförening, Källa  

          hembygdsförening, Persnäs hembygdsförening, Kastlösa hem- 

          bygdsförening och Södra Möckleby hembygdsförening vardera 

          4 700 kronor. 

 

 

 

Torbjörn Johansson (FÖL) anmäler jäv i ärendet och deltar vare sig i 

överläggning i ärendet eller i beslut i ärendet. 

         

                                  __________________ 
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Expedieras till:                                  Sökanden till stiftelsen 

                          Mörbylånga kommun, ekonomiavdelningen 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 66 

 

Utdelning av medel – stiftelsen Ölands Landskapsmot 

forsknings- och stipendiefond 

 

Ordförande Ilko Corkovic föredrar ärendet om utdelning av medel från 

stiftelsen Ölands Landskapsmot forsknings- och stipendiefond. 

 

Ett stort antal ansökningar (47) har inkommit. 

Ansökningarna har behandlats i enlighet med stiftelsens stadgar att 

avkastningen till övervägande del ska utdelas i form av stipendier och 

till att stödja vetenskaplig forskning som har anknytning till Öland. 

 

Per den 31 december 2018 är stiftelsens tillgångar 759 000 kronor. 

Förbundsdirektionen beslutade i § 44/20 att stiftelsens medel ska 

delas ut under åren 2020, 2021 och 2022. 

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-11-24. 

Beslut 

 

Förbundsdirektionen beslutar 

 

1. Stipendier till eftergymnasiala studier: Emilia Uddenberg, 

          Jacob Augustinsson, Linnea Augustinsson, Alex Wernholm, 

          Isabella Olsson, Ebba Johansson, Lina Helgersson, Kristina 

          Thorvaldsson, Molly Bernhardsson, Elin Nilsson, Emil  

          Nordqvist, Sabina Petersson, Laura Faghihi, Hanna Svensson, 

          Evelina Berggren, Emilia Alvarmo, Olof Åsenius, Therese  

          Augustinsson, David Petersson, Erik Wallgren, och Millie  

          Karlsson tilldelas vardera 10 000 kronor. 

 

2. Stipendie till forskningsstudier: Marina Wernholm tilldelas 

          20 000 kronor. 

           

3. Stöd till vetenskaplig forskning: Station Linné tilldelas 25 000 

          kronor. 

         

                                  __________________ 
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§ 67 

 

Sammanträdesplan Förbundsdirektionen 2021 

 

Ordförande Ilko Corkovic föredrar ärendet om förbundsdirektionens 

sammanträdesplan 2021. 

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-11-09. 

Beslut 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

 

1. Fastställa förbundsdirektionens sammanträdesdatum 2021 enligt 

     följande:  

     fredag den 12 mars, fredag 21 maj, fredag den 8 oktober samt 

     fredag den 26 november. 

 

     Sammanträdestid 09.00 – 12.00. 

     Plats och lokal meddelas senare. 

 

Förbundsdirektionens beslut 

 

1. Fastställa förbundsdirektionens sammanträdesdatum 2021 enligt 

     följande:  

     fredag den 12 mars, fredag 21 maj, fredag den 8 oktober samt 

     fredag den 26 november. 

 

     Sammanträdestid 09.00 – 12.00. 

     Plats och lokal meddelas senare. 

         

                                  __________________ 
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Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 68 

 

Anmälan av fattade delegationsbeslut 

 

Ordförande Ilko Corkovic föredrar ärendet om godkännande av 

redovisningen av fattade delegationsbeslut. 

 

Beslutsunderlag Räddningstjänsten 

 

Sammanställning av fattade delegationsbeslut 2020-12-04 

(Daedalos). 

 

Beslutsunderlag Allmänna verksamheten 

 

Inga delegationsbeslut inrapporterade. 

Beslut 

 

Förbundsdirektionen beslutar 

 

1. Godkänna redovisningen av delegationsbeslut. 

         

                                  __________________ 

 

 

 

 

 

 


