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§ 153  

Val av justerare 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att  välja Carl Malgerud att justera protokollet. 

att protokollet justeras omedelbart. 
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§ 154 Diarienummer 2022/191 106 KS 

Revidering av Ölands kommunalförbunds förbundsordning 
och direktionens reglemente 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

att  godkänna för direktionen i Ölands kommunalförbunds inriktning att avveckla Ölands 
kommunalförbund under år 2023.  

att uppmana direktionen i Ölands kommunalförbund att utarbeta nya 
samarbetslösningar för IT- och turistverksamheterna som idag ingår i Ölands 
kommunalförbund. 

att godkänna förslag till ny förbundsordning för Ölands kommunalförbunds. 

att förbundsordning börjar gälla 2023-01-01. 

att godkänna förslag till Ölands kommunalförbunds förbundsdirektionens reglemente. 

att  förbundsdirektionens reglemente börjar gälla 2023-01-01. 

Ärendebeskrivning 
Ölands kommunalförbund har tagit fram ett förslag till revidering förbundsordning samt 
förbundsdirektionens reglemente. Revideringen har delvis aktualiserats till följd av den nya 
mandatperioden, delvis till följd av att räddningstjänsten från och med årsskiftet helt flyttar sin 
verksamhet till Räddningstjänsten Sydost och delvis till följd av det inriktningsbeslut som 
förbundsdirektionen fattat om att på sikt avveckla förbundet.  

Förslaget innehåller bland annat en minskning av antal ledamöter i direktionen, samt ett 
slutdatum för förbundets verksamhet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-12-16. 

Ölands kommunalförbund Direktionen 2022-12-02 §§ 66-67. 

Tjänsteskrivelse till Ölands kommunalförbund Direktionen, 2022-12-15. 
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Förslag till Ölands kommunalförbunds förbundsordning UPPDATERAT FÖRSLAG, 2022-12-
15. 

Tjänsteskrivelse till Ölands kommunalförbund Direktionen, 2022-12-15. 

Förslag till Ölands kommunalförbunds Direktionsreglemente, 2022-12-15 UPPDATERAT 
FÖRSLAG.  

Kommunstyrelsen 2022-11-29 § 146. 

Ölands kommunalförbund Direktionens arbetsutskott 2022-10-28 §§ 26, 27. 

Förslag till Ölands kommunalförbunds förbundsordning, 2022-10-28. 

Förslag till Ölands kommunalförbunds Direktionsreglemente, 2022-10-28. 

Bedömning 
Ölands kommunalförbund har, efter de två medlemskommunernas beslut om att gå med i det 
nybildade kommunalförbundet Räddningstjänsten Sydost, berett frågan om vad Ölands 
kommunalförbunds omfattning och syfte i fortsättningen ska vara. En del av den beredningen 
har bestått i en förstudie, framtagen av en oberoende utredare, som delvis undersökt 
potentiella samverkansområden och de olika åsikter som finns hos de olika partierna som 
representeras i de båda kommunernas fullmäktige (innan valen 2022). Ärendet har hitintills 
lett till ett inriktningsbeslut i direktionen (en utgångspunkt som förbundets verksamheter ska 
ta i beaktning i sitt arbete och beredning inför framtida beslut). Inriktningsbeslutet är att 
förbundet ska avvecklas. 

Innan förbundet och kommunerna kan verkställa en avveckling behöver kommunerna 
besluta om att detta. Förslaget är detta inleds med att en period, under vilket förslag till 
avveckling ska tas fram, antas i båda medlemskommunernas fullmäktige samt vinna laga 
kraft, fastställs i förbundsordningen.    

Kommunledningsförvaltningen tog 2022-12-15 emot direktionens förslag till ändringar i 
förbundsordningen och reglementet till följd av ovanstående. Att Ölands kommunalförbunds 
direktion har gett sina verksamheter inriktningsbeslutet har samtidigt gett de två 
medlemskommunernas verksamheter en utgångspunkt för fortsatt arbete med att inom kort 
justera sina egna organisationer samt se över de sätt som kommunerna samverkar. 

Ett förslag om hur och när förbundet ska upphöra med sin verksamhet och överlämna sina 
ansvar till medlemskommunerna behöver vid ett senare tillfälle presenteras för fullmäktige. 
Inför ett sådant förslag behöver frågan om hur frågor och kommunal verksamhet relaterat till 
turism och IT ska beredas utredas av förbundet tillsammans med kommunerna. I dagsläget 
kan inte kommunledningsförvaltningen avgöra vilken effekt detta kommer få på övriga 
verksamheter eller mål antagna av kommunstyrelsen eller fullmäktige. 

Kommunledningsförvaltningen har inget att erinra förslaget från förbundsdirektionen.  
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Konsekvensanalys 
Att godkänna förbundsdirektionens förslag kommer troligen innebära något minskade 
kostnader för ersättningar och arvoden då antalet ledamöter i direktionen minskar. Dock kan 
denna besparing komma att vägas upp av eventuella kostnader som tillkommer av att utreda 
och bereda avvecklingen av förbundet. 

Konsekvenserna av att avveckla förbundet kan inte bedömas som en del i att revidera 
förbundsordningen. En djupare konsekvensanalys bör medfölja vidare förslag till och från 
förbundsdirektionen. 

Dagens sammanträde 
Yrkande 
Staffan Larsson (C), Marie-Helen Ståhl (S), Erik Arvidsson (SD) och Sara Kånåhols (V) yrkar 
bifall till tjänsteskrivelsens förslag till beslut. 

Marcel van Luijn (M) yrkar att förbundsordningen § 8, ”Förbundsdirektionen, Arbetsutskott” 
att meningen ”den medlemskommun som ej innehar ordförandeskapet i förbundsdirektionen 
föreslås representeras av förste vice ordförande och andre vice ordföranden arbetsutskottet” 
tilläggas ”, där andre vice ordförande tillfaller en representant från oppositionen.”  
samt  
att reglemente § 24 ”Arbetsutskott”  
att meningen ”direktionen utser en ordförande, en förste vice ordförande och en vice 
ordförande bland ledamöterna i utskottet” tilläggas ”, där andre vice ordförande tillfaller en 
representant från oppositionen.”. 

Carl Malgerud (M) och Annette Hemlin (FÖL) yrkar bifall till Marcel van Luijns förslag till 
beslut. 

Annette Hemlin (FÖL) yrkar att att-satsen ”att godkänna för direktionen i Ölands 
kommunalförbunds inriktning att avveckla Ölands kommunalförbund under år 2023” styrks. 

Ordförande konstaterar att det finns tre förslag till beslut. 

Beslutsordning 
Av framställd beslutsordning på framlagda yrkanden finner ordföranden att Kommunstyrelsen 
beslutar bifalla tjänsteskrivelsens förslag till beslut. 

Omröstning begärs avseende Marcel van Luijns tilläggsyrkande (första delen). 

Omröstning Marcel van Luijns yrkande (första delen) 
Omröstning är begärd och ska verkställas. De som stödjer att avslå Marcel van Luijns 
tilläggsyrkande (första delen) röstar ja och de som stödjer att bifalla Marcel van Luijns 
tilläggsyrkande (första delen) röstar nej. 
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Vid omröstning avges åtta ja-röster och tre nej-röster. Ingen avstår från att rösta. Därmed 
avslås Marcel van Luijns tilläggsyrkande (första delen). 

 Röstar ja Röstar nej Avstår från att rösta 

1 Ilko Corkovic (S) Carl Malgerud (M)  
2 Staffan Larsson (C) Marcel van Luijn (M)   
3 Sara Kånåhols (V) Annette Hemlin (FÖL)  
4 Marie Johansson (S)   
5 Julius Winberg Sääf (S)   
6 Marie-Helen Ståhl (S)   
7 Linda Hedlund (C)   
8 Erik Arvidsson (SD)   
    

Reservation 
Marcel van Luijn (M), Carl Malgerud (M) och Annette Hemlin (FÖL) reserverar sig mot 
beslutet. 

Beslutet skickas till 
• Kommunfullmäktige 
• Ölands kommunalförbund 
• Mörbylånga kommun 
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§ 155 Diarienummer 2022/11 002 KS 

Information från verksamheten: kommunchefen om IT-
intrånget 

Ärendebeskrivning 
Borgholms och Mörbylånga kommun har utsatts för ett IT-intrång under föregående vecka. 
Kommunchefen ska informera kommunstyrelsen. 

Dagens sammanträde 
Kommunchefen redogör för IT-intrånget och kommunens åtgärder samt svarar på frågor från 
kommunstyrelsen.
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