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Ann Willsund, biträdande förbundschef 

Rutger Ekbrand, räddningschef 
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Niklas Palmquist, IT-chef 
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Utses att justera Matilda Wärenfalk 

Justeringens 
plats och tid Stadshuset i Borgholm, 2021-03-22  
 

Under- 

skrifter        Sekreterare     ............................................................  Paragrafer  1 – 12 

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 2021-02-19  

Datum för  Datum för 

anslags uppsättande 2021-03-23 anslags nedtagande 2021-04-14 

 
Förvaringsplats 

för protokollet Kommunkontoret i Mörbylånga 

 

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

Jörgen Samuelsson 
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§ 1 

 

Val av justerare 

 

Arbetsutskottet beslutar 

 

1. Utse Matilda Wärenfalk till justerare vid dagens sammanträde. 

 

__________ 
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§ 2 

 

Godkännande av dagordning 

 

Arbetsutskottet godkänner föreliggande dagordning. 

 

__________ 
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§ 3 

 

Information från förbundschef och biträdande förbundschef 

 

Följande meddelanden och rapporter föredras och läggs till handlingarna. 

 

A) Ölandsleden 
 

Förbundschef Jens Odevall informerar om att ansökan till nationell cykelled håller 

på att färdigställas och planeras att lämnas in till Trafikverket under mars 

månad. Projektledare Christer Petersson har anlitats på timbasis för att 

färdigställa den ansökan som påbörjades under 2020. Personal från respektive 

Ölandskommun är behjälpliga med det kartmaterial som efterfrågas i ansökan. 

 

Odevall informerar om att en skrivelse till Region Kalmar län (enligt uppdrag § 

62/20) håller på att tas fram.  

 

___________ 
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§ 4 

 

Dialog och förutsättningar inför Budgetprocess 2022 

 

Förbundschef Jens Odevall föredrar ärendet om dialog och förutsättningar inför 

Budgetprocess 2022.  

 

Budgetprocessen 2022 inleds nu med målsättningen att beslutet om Budget 

2022 fattas innan sommaren, i enlighet med ordinarie tidplan för budgetarbetet. 

 

En viktig del av processen är att få inspel från de olika verksamheterna i 

förbundet gällande omvärldsbevakning, prioriteringar och bedömningar av 

verksamheternas förutsättningar och behov. 

 

Beslut 

 

Arbetsutskottet beslutar 

 

1. Arbetsutskottet uppdrar till tjänstemännens budgetberedning att förbereda 

   en uppdaterad presentation, av kommunalförbundets prioriteringar och  

   bedömningar av de olika verksamhetsområdenas förutsättningar och 

   behov inför 2022, till förbundsdirektionens sammanträde 2021-03-12. 

 

     __________ 
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§ 5 

 

Årsredovisning 2020 

 

Controller Torun Wahlby föredrar ärendet om Årsredovisning 2020. 

Wahlby förtydligar att årsredovisningen inte är reviderad – revisorernas arbete 

pågår fortfarande. 

 

År 2020 uppvisar kommunalförbundet ett positivt resultat om 393 tkr. 

 

Förbundsdirektionen och förbundsledningen redovisar tillsammans ett budgetun-

derskott om 131 tkr. Budgeten överskrids p.g.a. ökade kostnader för administ-

ration vilket beror på att IT-verksamheten tillkommit i förbundet. 

  

Turismorganisationen redovisar ett överskott gentemot budget på 626 tkr. 

Pandemin har bland annat inneburit att öppettiderna, och därmed antalet 

timavlönade, reducerats på turistbyråerna. Planerade projekt inom destinations- 

marknadsföringen har inte hunnits med då personal saknats. Partnerskapen har 

varit fler än väntat. 

 

Räddningstjänsten för ett underskott gentemot budget om 86 tkr, vilket var 

bättre än prognostiserat. Detta beror på flertalet besparingsåtgärder som 

genomförts under året för att kompensera för de höga utbildningskostnader i och 

med den omsättning av deltidsbrandmän som uppstått. Vid årets slut såldes 

även tre bandvagnar vilket genererade nära 600 tkr i intäkter.  

 

Cykelprojektet belastar inte resultaträkningen då det redovisas som ett projekt. 

Projektet har dragit ut på tiden och två delsträckor kvarstår. Utmaningen är att 

få projektet att gå ihop då kostnaderna just nu överstiger intäkterna. 

 

Avskrivningarna uppvisar en positiv budgetavvikelse på 136 tkr till följd av att 

flera investeringar har gjorts sent på året.  

 

Finansverksamheten uppvisar ett överskott gentemot budget på 855 tkr vilket är 

en effekt av att staten reducerade arbetsgivaravgifterna under perioden april -

juli, samt att ett utökat medlemsbidrag sköts till från medlemskommunerna för 

att återställa en del av balanskravsresultatet. 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

 

1. Överlämna Årsredovisning 2020 till revisorerna. 

 

2. Godkänna Årsredovisning 2020 och överlämna årsredovisningen till 

        medlemskommunerna. 

 

__________ 
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§ 6 

 

Räddningstjänstärende 

Avtalsförslag om skapande av Vakthavande befäl placerat på 

Trygghets- och Larmcentralen (TLC) i Kalmar 

 

Räddningschef Rutger Ekbrand föredrar ärendet gällande avtalsförslag om 

skapande av Vakthavande befäl placerat på Trygghets- och Larmcentralen (TLC)  

i Kalmar. 

 

Lagen om skydd mot olyckor (LSO) har reviderats och ställer från och med 

2021-01-01 nya krav på de kommunala räddningstjänsterna i Sverige. Vissa 

föreskrifter till lagen träder i kraft 2022-01-01. MSBFS föreskrifter om ledning av 

kommunal räddningstjänst är en sådan föreskrift. 

 

Föreskriften kräver en ständigt övergripande ledning av kommunal räddnings-

tjänst. De allmänna råden till föreskriften gör gällande att fler kommuner bör 

samverka för att åstadkomma denna övergripande ledning för att ha tillräcklig 

kapacitet och robusthet. 

 

Föreskriften förtydligar också en del av de roller som krävs för ett lednings- 

system för räddningstjänst. Exempel på roller som ska ingå är Vakthavande 

räddningschef (motsvarande RCB) och Vakthavande befäl (motsvarande IB). 

 

Räddningstjänsterna i Kalmar, Nybro, Emmaboda, Torsås, Mörbylånga, 

Borgholm, Högsby, Oskarshamn och Mönsterås är eniga om samverkan gällande 

de funktioner som de nya föreskrifterna kräver. Även Västervik, Hultsfred och 

Vimmerby är önskade samverkanskommuner men dessa tre kommuner utreder 

alternativa lösningar i närområdet. Därav presenteras två avtalsförslag med nio 

respektive tolv kommuner. 

 

Förslaget innebär en gemensam regional Vakthavande räddningschef och ett 

gemensamt Vakthavande befäl. Vakthavande räddningschef tillsätts med 

befintlig personal i samverkansområdet. För att bemanna Vakthavande befäl 

krävs rekrytering av sex stycken brandbefäl. Kostnader och fördelning framgår 

av avtalsförslagen. 

 

Rekrytering av Vakthavande befäl avses påbörjas innan sommaren 2021. 

De nyrekryterade planeras ha tjänstestart 1 september 2021. Därefter väntar 

några månaders utbildning och implementering av rutiner innan driftsättning 

november – december 2021. Funktionen ska vara i drift senast 2022-01-01 då 

även Vakthavande räddningschef för samverkansområdet ska var i operativ drift. 
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§ 6 (forts) 

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse från räddningschefen daterad 2021-02-08. 

Avtalsförslag. 

 

Räddningschef Rutger Ekbrand förtydligar att de båda avtalsförslagen ryms inom 

den beslutade budgetramen. 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

 

1. Förbundsdirektionen ställer sig bakom avtalsförslaget gällande att en 

gemensam funktion för Vakthavande befäl inrättas på TLC i Kalmar. 

Funktionen ska vara gemensam för Emmaboda, Torsås, Nybro,  

Mörbylånga, Borgholm, Oskarshamn, Högsby, Mönsterås och Kalmar. 

Alternativt kommer även Västervik, Hultsfred och Vimmerby att ingå i 

denna samverkan. 

 

2. Förbundsdirektionen ger bemyndigande till räddningschef Rutger 

Ekbrand att teckna avtalet i syfte att möjliggöra att den presenterade 

tidplanen för genomförandet under 2021 kan hållas. 

 

__________ 
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§ 7 

 

Räddningstjänstärende 

Årsrapporter till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap - MSB; 

Lagen om Skydd mot Olyckor (LSO) och Lagen om Brandfarliga och 

Explosiva varor (LBE) 

 

Räddningschef Rutger Ekbrand informerar om årsrapporter till Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap - MSB. 

 

Följande noteras särskilt gällande Lagen om Skydd mot Olyckor (LSO): 

 

Punkt 5. Ansvarig politisk nämnd informeras om svaren på frågorna i Årsuppfölj-

ning 2020. 

 

Punkt 45. Antalet lokaleldstäder är 15 163 (femtontusen etthundrasextiotre). 

 

Syftet med årsuppföljningen är att den ska bidra till att ge en nationell bild över 

efterlevnaden av Lagen om Brandfarliga och Explosiva varor (LBE). 

 

Den nationella bilden ska främst kunna användas för att inrikta MSB:s tillsyn och 

ligga till grund för tillsynsvägledning gentemot kommunerna. Den nationella 

bilden ska också kunna användas inom myndigheten som underlag för val av och 

visa på behov av aktiviteter och prestationer i övrigt, t.ex. utfärdande av 

föreskrifter, kompetensutveckling samt stöd och råd till kommunerna. 

 

Förbundsdirektionen informeras om årsrapporterna i sin helhet vid sammanträ-

det 2021-03-12. 

 

Informationen läggs till handlingarna. 

 

__________ 
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§ 8 

 

Räddningstjänstärende 

Meddelanden 

 

Följande meddelanden och rapporter föredras och läggs till handlingarna. 

 

A) Förbundsutredning 

 

Räddningschef Rutger Ekbrand informerar om den pågående förbundsutredning-

en. Ekbrand informerade kommunstyrelsen i Mörbylånga vid sammanträdet i 

februari och motsvarande information planeras att genomföras i Borgholm vid 

kommunstyrelsens sammanträde i mars. 

 

Förbundsutredningen fortsätter enligt plan och kommer att presentaras under 

våren 2021. 

 

B) Medarbetarenkät 

 

Räddningschef Rutger Ekbrand informerar om resultaten från genomförd 

medarbetarenkät. Förslag till åtgärder håller på att tas fram i samarbete med 

Previa. 

 

C) Försäljning av gammal förrådsutrustning 

 

Räddningschef Rutger Ekbrand informerar om att i samband med avvecklingen 

av förrådet i Mörbylånga planeras en del av den magasinerade utrustningen att 

säljas. Ekbrand förtydligar att den utrustning som kommer att säljas är äldre 

utrustning som ej påverkar dagens operativa verksamhet. 

 

__________ 
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§ 9 

 

Information från Ölands Turismorganisation 

 

Turistchef Johan Göransson återrapporterar om Ölands Turismorganisations 

verksamheter och aktiviteter. 

 

Med anledning av en långtidssjukskrivning inom turismorganisationen har 

Marcus Carlsson anställts för att jobba med marknadsföring och kommunikation. 

Anställningen är ett vikariat på ett år. Carlsson kommer närmast från en tjänst i 

Mörbylånga kommun. 

 

Digitaliseringen fortsätter och turismorganisationens webbsidor kommer få en 

gemensam översyn. Turismorganisationens personal jobbar för närvarande 

hemifrån och arbetsverktygen är en kombination av webb, chatt, mejl och 

telefon. Målsättningen att öppna turistbyråerna och erbjuda fysiska besök den 1 

juni. 

 

Turismorganisationens egen bokningsverksamhet inför säsongen ligger högre i 

början av 2021 jämfört med motsvarande tid 2020. 

 

Näringslivets anläggningar på Öland bedöms generellt ha ett bra bokningsläge 

inför säsongen 2021 – men Göransson förtydligar att anläggningarnas boknings-

lägen varierar beroende på olika förutsättningar för anläggningar i olika 

branscher och de bokningsmönster som återfinns i respektive bransch.  

 

Turismorganisationen undersöker olika möjligheter att erbjuda mobila turistby-

råer på Öland. Samarbete finns etablerat med Linnéuniversitetet. Madeleine 

Hallström, ansvarig för turistbyrå och bokning, har uppdraget att inventera och 

utreda olika alternativ till verksamhetsutveckling. 

 

Marknadsplanen förklarar vilka inriktningar som gäller och hur de tillgängliga 

medlen fördelas, vilket också blir en återapportering till Partnerskapet. 

 

Under 2020 fördelades 80 % av turismorganisationens tid och resurser på att 

kommunicera digitalt, vilket innefattar hemsidor, temasidor, sociala medier, 

video-annonsering och Google-annonsering. Återstående 20 % går till tryckta 

medier som broschyrer, besökskatalogen ”Öländska pärlor” samt annonsering i 

magasin och besökskartor. 
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§ 9 (forts) 

 

Under 2020 noterades två stora trender som förväntas hålla i sig även under 

2021: önskemål om att bo i egen stuga och aktiviter kopplade till olika naturupp-

levelser. 

 

Turismorganisationen jobbar även tillsammans med en influencer: Helena Elm. 

Nio utflykter har gjorts under 2020, 38 platser på Öland har besökts och 26 

öländska företag har funnits med i kommunikationen. 

 

Under våren och sommaren planeras för ett antal olika samarbeten och 

evenemang inom besöksnäringen. Göransson återkommer kontinuerligt med 

ytterligare information om detta. 

 

Informationen läggs till handlingarna. 

 

__________ 
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§ 10 

 

Information från IT-avdelningen 

 

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

viteter. 

 

Palmquist konstaterar att kommunalförbundet saknar en IT-strategi – däremot 

finns IT-strategier i de båda Ölandskommunerna. Palmquist har för avsikt att 

arbeta fram en IT-strategi för kommunalförbundet som matchar kommunernas 

dokument. Bland annat behövs en tydlighet vad gäller de samlade ekonomiska 

förutsättningarna för att säkerställa att respektive verksamheters IT-kostnader 

budgeteras och redovisas korrekt. 

 

IT-strategin ska därefter kompletteras med anpassade handlingsplaner. 

 

Hur ska IT-avdelningen driva utvecklingen ? 

 

Palmquist beskriver nuvarande verksamhet med ett stort fokus på inköp, leve-

rans och installation av produkter. Utveckling och utbildning har däremot fått stå 

tillbaka. 

 

Palmquist efterlyser en helhetsyn där utveckling och utbildning får både större 

betydelse och kanske framför allt mer strategisk betydelse. 

 

Den genomförda medarbetarenkäten på IT-avdelningen speglar delvis det reso-

nemang som Palmquist redovisat. 

 

Informationen läggs till handlingarna. 

 

__________ 
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§ 11 

 

Verksamhetsplaner 2021 

 

Förbundschef Jens Odevall föredrar ärendet om verksamhetsplaner för 2021. 

 

Ett normalår skulle verksamhetsplanerna behandlats under 2020. 

År 2020 präglades emellertid av pandemin som drabbade hela samhället. En stor 

osäkerhet rådde under en stor del av året och osäkerheten resulterade i om- 

fattande konsekvenser för planering av budgetprocess och tidplaner. 

 

Arbetet med budgetprocess och verksamhetsplaner förväntas komma i fas under 

2021 och verksamhetsplanerna för år 2022 planeras därmed att presenteras i 

slutet av året.  

 

Torun Wahlby föredrar ärendet ingående. 

 

Beslutsunderlag 

 

Verksamhetsplaner för Räddningstjänst Öland, Ölands turismorganisation och IT-

verksamheten. 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

 

1.    Fastställa verksamhetsplanerna för 2021. 

 

 __________ 
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§ 12 

 

Dagordning / kallelse till förbundsdirektionens sammanträde 

2021-03-12 

 

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

direktionens sammanträde 2021-03-12. 

 

Arbetsutskottets beslutar 

 

1. Sekreterare Jörgen Samuelsson sammankallar förbundsdirektionen enligt 

dagordningen. 

 

__________ 

 


