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 Förbundsdirektionen  
    
Plats och tid Distansmöte via Teams, kl. 09.00 – 11.35 
  
Beslutande Ilko Corkovic (S), ordförande             

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

Marcel van Luijn (M) 

Mattias Nilsson (S) 

Bo Sjölin (KD) 

Matilda Wärenfalk (S) 
 Henrik Yngvesson (M)   
  

      
  
Övriga deltagande Bength Andersson (S), ej tjg ersättare 

Annika Olsson (C), ej tjg ersättare 

Ulf Älgehed (MP), ej tjg ersättare 

Carl Malgerud (M), ej tjg ersättare §§ 19 - 33 

Jens Odevall, förbundschef 

Ann Willsund, biträdande förbundschef 

Rutger Ekbrand, räddningschef 

Johan Göransson, turistchef 

Niklas Palmquist, IT-chef 

Torun Wahlby, controller, Mörbylånga kommun §§ 15 -23 

Rebecca Strandén, Ölands Turismorganisation 

Marcus Carlsson, Ölands Turismorganisation 

Nadia Byåker, Ölands Turismorganisation 

Madelene Hallström, Ölands Turismorganisation 

Jörgen Samuelsson, sekreterare 
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Utses att justera Staffan Larsson 
   
Justeringens 
plats och tid 

 Stadshuset i Borgholm 2021-06-03 

   
Underskrifter Sekreterare  
  Jörgen Samuelsson 
   
 Ordförande  
  Ilko Corkovic 
   
 Justerande  
  Staffan Larsson 

  

 
 
 

 

ANSLAG/BEVIS 

  Justeringen har tillkännagivits på Ölands kommunalförbunds officiella 

anslagstavla 
Organ Ölands Kommunalförbund, Förbundsdirektionen 
Sammanträdesdatum 2021-05-21 
  
Datum för anslags uppsät-

tande 
 

2021-06-04 

Datum för 

anslags nedtagande 

 

2021-06-28 
Förvaringsplats för protokollet  

Kommunkontoret i Mörbylånga 

Underskrift  
 

Jörgen Samuelsson 
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Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 15 

Val av justerare 

 

Enligt justeringslistan föreslås Staffan Larsson att justera dagens 

protokoll. 

Förbundsdirektionen beslutar 

 

1. Förbundsdirektionen väljer Staffan Larsson att justera 

 dagens protokoll. 

 

 ____________________________  
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 Förbundsdirektionen  

 

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 16 

Godkännande av dagordning 

 

Ordförande Ilko Corkovic föreslår förbundsdirektionen besluta godkänna 

dagordningen med följande tilläggsärende. 

 

- Fråga om cykelleden i Albrunna. 

 

Förbundsdirektionen beslutar 

1. Förbundsdirektionen godkänner dagordningen. 

 

 ____________________________  
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Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 17 

Godkännande av tillkännagivande 

Sammanträdet har tillkännagivits på kommunalförbundets officiella 

anslagstavla. 

 

Förbundsdirektionen beslutar 

 

1. Tillkännagivandet av kommunalförbundets sammanträde godkänns. 

 

____________________ 
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Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 18 

 

Meddelanden 

 

Följande meddelanden och rapporter föredras och läggs till handlingarna. 

 

A) Arbetsutskottets sammanträde 2021-03-24 

 

Ordförande Ilko Corkovic redovisar protokollet från arbetsutskottets 

sammanträde 2021-03-24. 

 

B) Arbetsutskottets sammanträde 2021-04-16 

 

Ordförande Ilko Corkovic redovisar protokollet från arbetsutskottets 

sammanträde 2021-04-16. 

 

_____________________ 
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Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 19 

 

Information från förbundschef och biträdande förbundschef 

 

Förbundschef Jens Odevall och biträdande förbundschef Ann Willsund 

informerar om följande:  

 

Som framgår av den ekonomiska uppföljningen har cykelledsprojektet upp-

arbetade kostnader om 656 tkr i balansen från tidigare år. 

Dialog pågår med Trafikverket om hur finansieringen av dessa upparbetade 

kostnader kan lösas.  

 

Skrivelsen till Region Kalmar (§ Au 18/21) har fortfarande inte besvarats. 

Regionala utvecklingsdirektören Helena Nilsson har kontaktats i ärendet. 

 

Utredningen om ett gemensamt räddningstjänstförbund i Kalmar län fortsät-

ter enligt plan och en remisshandling är på väg ut till länets kommuner. 

 

Utförliga rapporter från verksamhetschefernas ansvarsområden hänvisas till 

respektive chefs ärendepunkter på dagordningen. 

 

Informationen läggs till handlingarna. 

 

_____________________ 
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Expedieras till:                                         Borgholms kommun 

                                                              Mörbylånga kommun 

                                                              Revisorerna 

 

 

 

 

 

 

 

§ 20 

Granskning av Årsredovisning 2020 

 

Controller Torun Wahlby föredrar ärendet granskning av Årsredovisning 

2020. 

Revisorerna lämnar bland annat följande bedömningar. 

I årsredovisningen görs en avstämning mot förbundets mål för god ekono-

misk hushållning som fastställts i budget för 2020. Uppföljningen av det 

finansiella målet visar att det inte är uppfyllt. Det finns negativa budgetavvi-

kelser, till exempel inom IT-verksamheten. 

Sammantaget för verksamheten uppfylls 10 av 21 mått, medan 4 är delvis 

uppfyllda och 7 mått är ej uppfyllda. Baserat på utfallet bedömer revisorer-

na måluppfyllelsen som låg. 

 

Revisorerna rekommenderar förbundsdirektionen att komplettera upplys-

ningar med kostnaden för räkenskapsrevisionen samt genomsnittlig nyttjan-

deperiod för materiella anläggningstillgångar. Upplysningar saknas även för 

genomsnittlig upplåningsränta och genomsnittlig bindningstid, vilket enligt 

RKR R7 ska framgå i årsredovisningen. 

 

Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 

Räkenskaperna är upprättade enligt god revisionssed. 

 

I revisionsberättelsen framgår att direktionens interna kontroll inte har varit 

tillräcklig då det saknas spårbarhet i fråga om direktionens interna kontroll. 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

 

1. Överlämna granskning av Årsredovisning 2020 – revisionsrapport 

         och revisionsberättelse till medlemskommunernas respektive  

         kommunfullmäktige för godkännande. 

 

Förbundsdirektionen beslutar 

 

1. Överlämna granskning av Årsredovisning 2020 – revisionsrapport 

         och revisionsberättelse till medlemskommunernas respektive 

         kommunfullmäktige för godkännande. 

 

______________________ 
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§ 21 

 

Om- och tillbyggnation av Borgholms brandstation 

 

Räddningschef Rutger Ekbrand och förbundschef Jens Odevall föredrar 

ärendet gällande om- och tillbyggnation av Borgholms brandstation. 

 

Vid den årliga skyddsronden 2017 uppmärksammades ett antal brister på 

Borgholms brandstation. I handlingsplanen efter skyddsronden bestämdes 

att ett underlag för renovering/-om och tillbyggnation skulle tas fram av 

fastighetsägaren i samråd med räddningschefen.  

 

Utöver arbetsmiljöbrister härrörande till själva byggnaden finns även behov 

av ombyggnation utifrån verksamhetens behov, för att få utrymmen som är 

mer ändamålsenligt anpassade för att kunna arbeta utifrån konceptet 

”Friska brandmän”.  

 

I ursprungsförslaget fanns även med bättre tvättmöjligheter för att kunna 

tvätta kontaminerade larmställ på ett bättre sätt än vad görs idag. Denna 

del föreslås tas bort eftersom bra tvättmöjligheter finns i Färjestaden där 

alla kontaminerade larmställ kan tvättas. 

 

Genomförande av åtgärder enligt förslaget skulle medföra en ökad hyres-

kostnad på 500 tkr/år (enligt diskussion mellan Borgholm Energi AB och för-

bundschefen). Ifall de utökade tvättmöjligheterna tas bort ur förslaget redu-

ceras denna kostnad med ytterligare 50 tkr/år. 

 

Beslutsunderlag 

 

Räddningschefens tjänsteskrivelse, inklusive bilagor, daterad 2021-05-10. 

 

Förbundsdirektionen beslutar 

 

1. Ge i uppdrag till förbundscheferna Jens Odevall och Ann Willsund att 

inleda projekteringen av upprustningen av Borgholms brandstation 

enligt räddningschef Rutger Ekbrands tjänsteskrivelse, samt 

 

2. Ge i uppdrag till förbundscheferna Jens Odevall och Ann Willsund att 

fortlöpande återrapportera ärendet till förbundsdirektionen. 

 

                            ____________________ 
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Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

    

 

Expedieras till:  Borgholms kommun 

                                     Mörbylånga kommun 

                                           Revisorerna 

 

 

 

 

 

 

 

§ 22 

 

Uppföljningsrapport efter april 

 

Controller Torun Wahlby föredrar ärendet ekonomisk uppföljningsrapport 

efter april. 

 

Utdrag ur rapporten. 

God ekonomisk hushållning och måluppfyllelse: 

-Motiverade medarbetare med rätt kompetens – målet är på väg att inte 

uppfyllas. 

-Rekrytera deltidsbrandmän till vakanta tjänster – målet är uppfyllt. 

-Samverkan för Ölands totala utveckling – målet är på väg att uppfyllas. 

-Positiv upplevelse av verksamheten – kvalitén är på väg att uppnås. 

-Tydlig styrning av processer och rutiner – kvalitén är på väg att uppnås. 

-God arbetsmiljö – kvalitén är på väg att uppnås. 

-Ekonomi i balans – kvalitén riskerar att inte uppnås. 

 

Ölands kommunalförbund förväntas efter framtagen prognos efter april göra 

ett underskott på 931 tkr vid årets slut, där det huvudsakliga underskottet 

avser cykelledsprojektet. 

 

Den politiska verksamheten prognosticeras en positiv avvikelse mot budget 

då budget för övriga verksamhetskostnader inte ser ut att förbrukas fullt ut. 

 

Förbundsadministration saknar däremot fullständig budget för de administ-

rativa kostnader som faktureras från kommunerna avseende lön, HR och 

ekonomi. 

 

Turismorganisationen väntas hålla sig inom befintlig budgetram. 

Ovissheten i prognosen är stor p.g.a. personalsituationen och då svar från 

projektansökan från Tillväxtverket ännu inte inkommit. 

 

Räddningstjänsten har tillsatt en extern konsult för utredning av arbetsmil-

jön till en kostnad av 150 tkr vilket kommer att resultera i en negativ avvi-

kelse mot budget. 

 

IT-verksamheten behöver göra besparingar på 500 tkr då det i budgeten 

beslutades att övriga verksamheter i förbundet inte ska betala fullt ut för sin 

del av IT-driften. 
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§ 22 (forts) 

 

Cykelledsprojektet har 656 tkr i upparbetade kostnader i balansen från 

tidigare år som kommer belasta driften när projektet avslutas redovis-

ningsmässigt. 

 

Förvaltningen förespråkar ett budgettillskott från medlemskommunerna år 

2021 på motsvarande summa om inte extern finansiering kan hittas för att 

täcka underskottet. 

 

Ett tillskott på 269 tkr för att återställa balanskravsresultatet kan även bli 

aktuellt om prognosen fortsätter peka på en negativ avvikelse mot budget. 

 

Ordförande Ilko Corkovic förtydligar att Partnerskap Öland ska 

återrapporteras med en detaljerad redovisning av hur medlen används. 

 

Förbundsdirektionen beslutar 

 

1. Godkänna Uppföljningsrapporten efter april. 

 

2. Överlämna Uppföljningsrapport efter april till medlemskommunerna 

Borgholm och Mörbylånga. 

 

                            ____________________ 
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Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

    

 

Expedieras till:  Borgholms kommun 

                                           Mörbylånga kommun 

                             Revisorerna 

 

 

 

 

 

 

 

§ 23 

 

Budgetprocess 2022 – Budget 2022 

 

Förbundschef Jens Odevall, biträdande förbundschef Ann Willsund och con-

troller Torun Wahlby föredrar ärendet Budgetprocess 2022 – Budget 2022. 

 

Sammanfattning av förbundschefernas prioriteringar i förslaget: 

 

Gemensamt för samtliga verksamhetsområden är förändring av personal-

omkostnadspålägg med totalt 203 tkr. IT-kostnader för direktionen, turism-

organisationen och räddningstjänsten med 500 tkr. 

Det förtydligas att kommunalförbundets del av IT-kostnaderna i dagsläget 

inte täcks fullt ut. 

 

Arbetsmiljöåtgärder gällande brandstationen i Borgholm: 450 tkr. 

Det förtydligas att i arbetsutskottet § 20/21 2021-04-16 var denna post 

500 tkr. 

 

Finansförvaltningen: lönerevision 758 tkr och avskrivningar 200 tkr. 

 

Förbundschefernas äskande innebär ett förändrat medlemsbidrag från Borg-

holms kommun med 907 tkr (19 412 tkr) och från Mörbylånga med 1 203 

tkr (25 579 tkr). 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

 

1. Föreslå förbundsdirektionen att fastställa förbundschefernas förslag 

till Budget 2022 med ekonomiska ramar för åren 2023 och 2024. 

 

2. Överlämna Budget 2022 till medlemskommunerna. 

 

Förbundsdirektionen beslutar 

 

1. Fastställa förbundschefernas förslag till Budget 2022 med ekonomiska  

ramar för åren 2023 och 2024. 

 

2. Överlämna Budget 2022 till medlemskommunerna. 

 

                            ____________________ 
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Expedieras till:               Mörbylånga kommun, ekonomiavdelningen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 24 

 

Rätt att underteckna vissa handlingar; firmatecknare – bank och 

Skatteverket 2021 

 

Ordförande Ilko Corkovic föredrar ärendet om rätt att underteckna vissa 

handlingar – firmatecknare 2021 gällande bank och Skatteverket. 

 

Mörbylånga kommun bistår kommunalförbundet med ekonomiadministrat-

ion. 

I syfte att underlätta arbetet med den löpande ekonomihanteringen mellan 

kommunalförbundet och Mörbylånga kommun föreslås en uppdatering av de 

rutiner som ska användas i de båda organisationerna. 

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 2021-04-07. 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

 

1. Firmatecknare i bankärenden och ärenden hos Skatteverket: 

         ekonomichef Åsa Beijvall får underteckna handlingar som avser 

         tjänster hos upphandlad bank och hos Skatteverket. 

 

2.     Rätt att hantera löpande bankärenden: 

        ekonomichef Åsa Beijvall, controller Torun Wahlby, Emelie Köppen, 

        ekonomihandläggarna Mika Ideström, Therese Engman, Matti Idensjö 

        och Anette Flink får två i förening under 2021 

 

        - lägga upp och avsluta banktjänster 

        - göra uttag och skriva under betalningsavier 

        - beordra utbetalningar och omdisponeringar av pengar via internet- 

        banken 

        - hantera andra löpande bankärenden 

 

        för Ölands kommunalförbunds räkning. 

        Registrering och beslutsattest sker med elektronisk behörighet i 

        systemen. 

        I de fall utbetalningar föregåtts av två elektroniska attester i ekonomi- 

        systemet räcker det med en tredje attest i internetbanken. 
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§ 24 (forts) 

 

3.     Rätt att underteckna kommunalförbundets allmänna självdeklaration: 

        ekonomichef Åsa Beijvall får tillsammans med controller Torun Wahlby,  

        eller Emelie Köppen, underteckna förbundets allmänna självdeklaration 

        vid taxeringen 2021. 

 

4.     Rätt att underteckna månatliga skattedeklarationer: 

        Löne- och systemansvarig Susanne Pettersson Höglander, lönehand- 

        läggare Malin Karlsson, ekonomichef Åsa Beijvall, controller Torun  

        Wahlby, Emelie Köppen, ekonomihandläggare Mika Ideström, Therese 

        Engman, Matti Idensjö och Anette Flink får underteckna Ölands 

        kommunalförbunds månatliga skattedeklarationer under 2021. 

 

        Då annan tjänsteman under löpande verksamhetsår ersätter en av de 

        nuvarande på samma befattning, följer rätten att underteckna vissa 

        handlingar m. m. med till den nya tjänstemannen utan särskilt beslut. 

 

Förbundsdirektionen beslutar 

 

1. Firmatecknare i bankärenden och ärenden hos Skatteverket: 

         ekonomichef Åsa Beijvall får underteckna handlingar som avser 

         tjänster hos upphandlad bank och hos Skatteverket. 

 

2.     Rätt att hantera löpande bankärenden: 

        ekonomichef Åsa Beijvall, controller Torun Wahlby, Emelie Köppen, 

        ekonomihandläggarna Mika Ideström, Therese Engman, Matti Idensjö 

        och Anette Flink får två i förening under 2021 

 

        - lägga upp och avsluta banktjänster 

        - göra uttag och skriva under betalningsavier 

        - beordra utbetalningar och omdisponeringar av pengar via internet- 

        banken 

        - hantera andra löpande bankärenden 

 

        för Ölands kommunalförbunds räkning. 

        Registrering och beslutsattest sker med elektronisk behörighet i 

        systemen. 

        I de fall utbetalningar föregåtts av två elektroniska attester i ekonomi- 

        systemet räcker det med en tredje attest i internetbanken. 
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§ 24 (forts)  

 

3.     Rätt att underteckna kommunalförbundets allmänna självdeklaration: 

        ekonomichef Åsa Beijvall får tillsammans med controller Torun Wahlby,  

        eller Emelie Köppen, underteckna förbundets allmänna självdeklaration 

        vid taxeringen 2021. 

 

4.     Rätt att underteckna månatliga skattedeklarationer: 

        Löne- och systemansvarig Susanne Pettersson Höglander, lönehand- 

        läggare Malin Karlsson, ekonomichef Åsa Beijvall, controller Torun  

        Wahlby, Emelie Köppen, ekonomihandläggare Mika Ideström, Therese 

        Engman, Matti Idensjö och Anette Flink får underteckna Ölands 

        kommunalförbunds månatliga skattedeklarationer under 2021. 

 

        Då annan tjänsteman under löpande verksamhetsår ersätter en av de 

        nuvarande på samma befattning, följer rätten att underteckna vissa 

        handlingar m. m. med till den nya tjänstemannen utan särskilt beslut. 

 

                           ___________ 
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Expedieras till:      Mörbylånga kommun, ekonomiavdelningen 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 25 

 

Räddningstjänstärende 

Överföring av investeringsmedel från 2020 till 2021 

 

Räddningschef Rutger Ekbrand föredrar ärendet om överföring av 

investeringsmedel från 2020 till 2021. 

 

Räddningstjänstens totala investeringsbudget för år 2020 nyttjades inte fullt 

ut och därför föreslås medel för investeringar om totalt 853 tkr föras över till 

2021 års investeringsbudget. 

 

Räddningschefen förtydligar att den uppkomna situationen till största delen 

beror på lång leveranstid gällande hydraulverktyg som beställdes 2020.  

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 2021-04-07. 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

 

1. Godkänna överföring av investeringsmedel från 2020 till 2021 med 

      totalt 853 tkr. 

 

Förbundsdirektionen beslutar 

 

1. Godkänna överföring av investeringsmedel från 2020 till 2021 med 

 totalt 853 tkr. 

 

                  __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Sida Paragraf 

  2021-05-21 17  (26)    15  -  33 

                  

 Förbundsdirektionen  

 

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

    

 

Expedieras till:                       Vallien Hydman Vallien Museum  

                                                         och Konsthall AB Orgnr. 559031-4844 

                                                            Norrbackagatan 2 

                                387 92 Borgholm 

 

 

 

 

 

§ 26 

 

Räddningstjänstärende 

Föreläggande vid vite; Vallien Hydman Vallien Museum och 

Konsthall AB Orgnr. 559031-4844 

 

Räddningschef Rutger Ekbrand föredrar ärendet om föreläggande vid vite; 

Vallien Hydman Vallien Museum och Konsthall AB Orgnr. 559031-4844. 

 

De sakomständigheter som ligger till grund för detta beslut har sammanfat-

tats i en tjänsteanteckning som nyttjanderättshavaren getts möjlighet att 

yttra sig över senast 2020-07-10. 

 

Bedömningen av en byggnads brandskydd görs utifrån de krav som anges i 

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor och med beaktande av de särskilda 

förutsättningar som gäller för den verksamhet eller i den byggnad som är 

föremål för tillsyn. Vad som framgår av plan- och bygglagstiftningen och 

Boverkets byggregler utgör stöd vid denna prövning. 

 

Räddningstjänst Öland bedömer att den befintliga brandskyddsnivån inte 

stämmer överens med den brandskyddsnivå som krävs för denna typ av 

verksamhet för att brandskyddet ska kunna betraktas som skäligt. 

 

Beslutsunderlag 

 

Förslag till beslut daterad 2021-03-12, ärende dnr 2020-000032. 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

 

 

1.     Vallien Hydman Vallien Museum och Konsthall AB (orgnr. 559031- 

        4844) föreläggs att, vid ett löpande vite om 5000 kronor per månad, 

        vidta följande åtgärder på Halltorp 1:31 (Norrbackagatan 2): 

 

2. Upprätta och dokumentera ansvarsfördelningen mellan fastighets- 

      ägare (Kantum AB) och nyttjanderättshavare (Vallien Hydman Vallien 

      Museum och Konsthall AB) gällande kontroll och underhåll av det 

      byggnadstekniska brandskyddet. 
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§ 26 (forts) 

 

3. Upprätta och dokumentera brandskyddsorganisationen för verksam- 

      heten. 

      - Utse brandskyddsansvarig och upprätta skriftlig delegering där 

      dennes ansvarsområden och befogenheter framgår. 

      - Utse vem som ska genomföra kontroller av brandskyddet. Det ska 

      framgå hur eventuella brister som upptäcks förs vidare inom 

      organsationen för uppföljning och åtgärder. 

 

4. Upprätta och dokumentera plan för egenkontroll av det byggnads- 

      tekniska brandskyddet. Egenkontroller ska genomföras minst var 

      tredje månad. 

 

5. Upprätta checklista för egenkontroll av det byggnadstekniska brand- 

      skyddet. 

 

De angivna åtgärderna skall vidtas senast 1 månad efter det att detta beslut 

vunnit laga kraft. 

 

Detta beslut har fattats med stöd av 5 kap. 2 § andra och tredje stycket Lag 

(2003:778) om skydd mot olyckor, LSO; med hänvisning till Lag (1985:206) 

om vite. 

 

Förbundsdirektionen beslutar 

 

1.     Vallien Hydman Vallien Museum och Konsthall AB (orgnr. 559031- 

        4844) föreläggs att, vid ett löpande vite om 5000 kronor per månad, 

        vidta följande åtgärder på Halltorp 1:31 (Norrbackagatan 2): 

 

2. Upprätta och dokumentera ansvarsfördelningen mellan fastighets- 

      ägare (Kantum AB) och nyttjanderättshavare (Vallien Hydman Vallien 

      Museum och Konsthall AB) gällande kontroll och underhåll av det 

      byggnadstekniska brandskyddet. 
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§ 26 (forts) 

 

3. Upprätta och dokumentera brandskyddsorganisationen för verksam- 

      heten. 

      - Utse brandskyddsansvarig och upprätta skriftlig delegering där 

      dennes ansvarsområden och befogenheter framgår. 

      - Utse vem som ska genomföra kontroller av brandskyddet. Det ska 

      framgå hur eventuella brister som upptäcks förs vidare inom 

      organisationen för uppföljning och åtgärder. 

 

4. Upprätta och dokumentera plan för egenkontroll av det byggnads- 

      tekniska brandskyddet. Egenkontroller ska genomföras minst var 

      tredje månad. 

 

5. Upprätta checklista för egenkontroll av det byggnadstekniska brand- 

      skyddet. 

 

De angivna åtgärderna skall vidtas senast 1 månad efter det att detta beslut 

vunnit laga kraft. 

 

Detta beslut har fattats med stöd av 5 kap. 2 § andra och tredje stycket Lag 

(2003:778) om skydd mot olyckor, LSO; med hänvisning till Lag (1985:206) 

om vite. 

 

                           ____________________ 
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§ 27  

 

Räddningstjänstärende 

Information från Räddningstjänst Öland 
 
Följande meddelanden och rapporter föredras och läggs till handlingarna. 

 

A) Förbundsutredning 

 

Räddningschef Rutger Ekbrand informerar om den pågående förbunds- 

utredningen. En remiss skickas ut inom kort. Information har lämnats till 

respektive medlemskommuns kommunstyrelse. 

 

B) Övningsverksamheten fortsatt inställd 

 

Räddningschef Rutger Ekbrand informerar om att övningsverksamheten 

inom Räddningstjänst Öland är fortsatt inställd. Teoretiska utbildningar 

genomförs digitalt – men fysisk övningsverksamhet är fortsatt inställd med 

hänvisning till pandemin. Viss lagstadgad utbildningsverksamhet har 

emellertid genomförts i anpassade versioner. 

Förhoppningen är att den fysiska övningsverksamheten kan återupptas 

under hösten 2021. 

 

C) Sommarplanering 2021 

 

Räddningschef Rutger Ekbrand informerar om att planeringen inför 

sommaren 2021 är klar. Personalens semester innebär att bemanningen 

tidvis är något lägre än normalt men räddningschefen förtydligar att detta är 

i enlighet med det gällande handlingsprogrammet. 

 

D) Vakthavande befäl 

 

Räddningschef Rutger Ekbrand informerar om genomförandet av vakt- 

havande befäl (§ 8/21). Genomförandet följer plan och rekrytering av 

personal pågår. Efter introduktion och utbildning ska verksamheten vara i 

drift 2022-01-01. 
 

                           ____________________ 
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§ 28 

 

Information från Ölands Turismorganisation 

 

Turistchef Johan Göransson återrapporterar om Ölands Turismorganisations 

verksamheter och aktiviteter. 

 

Turistchefen konstaterar att generellt ser bokningsläget inför sommaren 

mycket bra ut på Öland. Jämfört med säsongen 2019 har bokningarna 

genomförts tidigare. Perioden veckorna 27 – 33 bedöms bli fullbokat för 

många verksamheter. 

 

Marcus Carlsson redogör för organisationens ekonomiska förutsättningar. 

Perioden 2018 – 2020 ökade de tillgängliga medlen med 29%. Merparten 

av ökningen förklaras av medel från partnernätverket och projektmedel. 

 

Rebecca Strandén informerar om arbetet med olika kampanjer och vilka 

kanaler som används. Bland kampanjerna nämns Öländska utflyktspärlor, 

utflyktstips med Helena Elm, Öländska sommarpärlor och Höst – den gyllene 

årstiden. 80% av kanalerna är digitala och 20 % analoga. 

Under 2020 och 2021 har pandemin inneburit omställning och anpassning 

av all verksamhet enligt grundbudskapet ”Välkomnande, ansvarsfullt och 

omtänksamt”. 

 

Nadia Byåker informerar om arbetet med Partnerskap Öland som i dagsläget 

har drygt 100 medlemmar. Ambitionen är att fortsätta öka antalet medlem-

mar i partnerskapet och att ytterligare bredda deltagande från olika  

branscher. 

 

Madelene Hallström informerar om turistbyråverksamheten. Planen är att 

turistbyråerna i Färjestaden och Borgholm ska öppna för fysiska besök den 

1 juni och att öppettiderna blir samma som 2020. Säsongspersonalen är i år 

7 (sju) till antalet. Under juli planeras ett test med att använda en utställ-

ningsvagn på Borgholms torg för att prova på konceptet med mobil turist-

byrå. 

 

 Informationen läggs till handlingarna. 

 

                           ___________________ 
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§ 29 

 

Projektansökan Ö-NATUR 2024 

 

Ordförande Ilko Corkovic föredrar ärendet om godkännande av projektansö-

kan Ö-NATUR 24. 

 

Ansökan avser en utlysning från Tillväxtverket / Småland och Öarna 

gällande stöd för återhämtning av ekonomin under och efter pandemin. 

 

I kort sammanfattning handlar ansökan om att tillvarata och utveckla in-

tresset för olika typer av utomhusaktiviteter och en destinationsutvecklare 

som samordnar såväl aktiviteter och evenemang som samverkan mellan fö-

retag inom besöksnäringen på Öland.  

 

Projekttid: startdatum 2021-06-01 och slutdatum 2023-08-31. 

Totalbudget: 3 442 858 kronor. 

Finansiering: kommunalförbundet 595 000 kronor, Ölandskommunerna 

135 000 kronor vardera och ERUF 2 577 858 kronor. 

 

De öländska besöksnäringsföretagen ska genom samarbeten och nya ar-

betssätt stå bättre rustade när nya oförutsedda och kanske omvälvande si-

tuationer uppstår. 

Den primära målgruppen för projektet är små och medelstora företag inom 

besöks- 

näringen på Öland. 

 

100 öländska företag ska få individuell coaching för att lättare återhämta sig 

från de ekonomiska utmaningar som Corona-pandemin inneburit, och bättre 

stå emot framtida utmaningar oavsett i vilken skepnad de kommer. 

 

Beslut från Tillväxtverket väntas 2021-05-31. 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

 

1.  Godkänna projektansökan Ö-NATUR 2024. 

 

Förbundsdirektionen beslutar 

 

1.  Godkänna projektansökan Ö-NATUR 24. 

 

                           ___________________ 
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§ 30 

 

Information från IT-avdelningen 

 

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

aktiviteter. 

 

Antalet bedrägeriförsök och cyberattacker riktade mot de kommunala verk-

samheterna ökar hela tiden och samtidigt blir dessa försök och attacker allt 

mer professionellt utformade och allt mer sofistikerade. 

 

Porrfilter inom medlemskommunernas skolverksamheter är nu aktiverat och 

håller på att trimmas in. 

 

Enligt tidigare information är det stora bekymmer med leveranser av IT-

utrustning och mest bekymmersamt är leveranser av skrivare. 

 

Kundsupportsystemet Topdesk är implementerat och de kommunala verk-

samheterna kan använda det vid kontakt med IT och systemförvaltar- 

gruppen i Mörbylånga. 

 

Nya avtal med Microsoft är klara. 

 

När det gäller telefonin konstaterar Palmquist att leveransen från Telia inte 

är stabil. 

 

Informationen läggs till handlingarna. 

 

___________________ 
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Expedieras till:                            Borgholms kommun 

                            Mörbylånga kommun 

                            

 

 

 

 

 

 

 

§ 31 
 
IT-strategi för Ölands kommunalförbund 

 

Ordförande Ilko Corkovic föredrar ärendet IT-strategi för Ölands kommunalför-

bund. 

 

IT-chef Niklas Palmquist har arbetat fram en IT-strategi för kommunalförbundet 

som matchar kommunernas dokument. Bland annat behövs en tydlighet vad gäl-

ler de samlade ekonomiska förutsättningarna för att säkerställa att respektive 

verksamheters IT-kostnader budgeteras och redovisas korrekt. 

 

IT-strategin ska därefter kompletteras med anpassade handlingsplaner. 

 

Palmquist beskriver nuvarande verksamhet med ett stort fokus på inköp, leverans 

och installation av produkter. Utveckling och utbildning har däremot fått stå till-

baka. 

 

Palmquist efterlyser en helhetsyn där utveckling och utbildning får både större be-

tydelse och kanske framför en allt mer strategisk betydelse. 

 

Beslutsunderlag 

 

IT-strategi daterad 2021-04-08. 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

 

1. Godkänna dokumentet IT-strategi. 

 

2. Överlämna IT-strategin till medlemskommunerna Borgholm och 

      Mörbylånga för antagande. 

 

Förbundsdirektionen beslutar 

 

1. Godkänna dokumentet IT-strategi. 

 

2. Överlämna IT-strategin till medlemskommunerna Borgholm och 

      Mörbylånga för antagande. 

 

  _____________________ 
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 § 32 

 

Anmälan av fattade delegationsbeslut 

 

Ordförande Ilko Corkovic föredrar ärendet om godkännande av 

redovisningen av fattade delegationsbeslut. 

 

Beslutsunderlag Räddningstjänsten 

 

Sammanställning av fattade delegationsbeslut 2021-05-11 

(Daedalos). 

 

Beslutsunderlag Allmänna verksamheten 

 

Fullmakt för gemensam upphandling av skyddsmask med eventuella 

tillbehör 2021-02-10. 

 Beslut 

 

Förbundsdirektionen beslutar 

 

1. Godkänna redovisningen av delegationsbeslut. 

               

                            __________________ 
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§ 33 

 

Fråga om cykelleden i Albrunna 

 

Bength Andersson (S) ställer en fråga om statusen på en del av sträckan 

vid Albrunna som är en del av Ölandsleden etapp 2. 

 

Ordförande Ilko Corkovic konstaterar att det som är gemensamt för 

samtliga sträckor inom projektet, som är slutbesiktigade och överlämnade 

till respektive kommun, är att sträckorna blir ett kommunalt åtagande och 

ansvar enligt den beslutade drift- och underhållsplanen för Ölandsleden. 

 

Informationen läggs till handlingarna. 

                            __________________ 

 

 

 

 


