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§ 119 Dnr KS 2019/000207  

Ölands Kommunalförbund - Årsredovisning 2018 

Sammanfattning av ärendet 

Ölands kommunalförbund är ett kommunalförbund vars medlemmar är 

Borgholms kommun och Mörbylånga kommun. Förbundet bedrivs genom 

förbundsdirektionen varmed årsredovisningen behöver godkännas av 

medlemskommunernas kommunfullmäktige.    

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2018. 

Verksamhetsberättelse 2018. 

Förbundsdirektionens protokoll. 

Revisionsberättelse med revisionsrapport. 

Tjänsteskrivelse daterad den 1 april 2019.    

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Årsredovisning 2018 för Ölands kommunalförbund godkänns.  

2. Förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet.   

_____ 
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Kommunfullmäktige 
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Ölands Kommunalförbund - Årsredovisning 2018 

Beskrivning av ärendet 

Ölands kommunalförbund är ett kommunalförbund vars medlemmar är 

Borgholms kommun och Mörbylånga kommun. Förbundet bedrivs genom 

förbundsdirektionen varmed årsredovisningen behöver godkännas av 

medlemskommunernas kommunfullmäktige.    

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2018 

Verksamhetsberättelse 2018 

Förbundsdirektionens protokoll 

Revisionsberättelse med revisionsrapport 

Tjänsteskrivelse daterad 1 april 2019       

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Ölands kommunalförbunds resultat uppgick till 666 tkr för år 2018 jämfört 

med 219 tkr för år 2017. Verksamheterna turismen och räddningstjänst gör 

båda underskott mot budget medan den allmänna verksamheten med 

förbundsdirektionen gör ett överskott tack vara att potten för oförutsett inte 

nyttjats fullt ut. Verksamheten gör totalt ett underskott på -109 tkr medan 

avskrivningarna och de finansiella posterna blev bättre än budgeterar och 

lämnar ett överskott med 775 tkr. Överskottet kommer främst från försenade 

investeringar som gör att avskrivningarna inte blev lika höga som 

budgeterat. I och med årets överskott har hela det negativa 

balanskravsresultatet från tidigare år återställts och inget ytterligare 

underskott finns att återställa. 

Årets resultat är förenligt med det finansiella mål som förbundsdirektionen 

har antagit. Måluppfyllelsen avseende verksamhetsmålen är svårare att 

bedöma. Målen behöver bli tydligare, främst avseende turismorganisationen. 

Alternativa förslag till beslut med detaljerade överväganden 

Inga alternativa överväganden finns. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Beslutet bör kommuniceras med förbundsdirektionen på Ölands 

kommunalförbund. 
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Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Förslaget till beslut påverkar inte något av perspektiven i kommunstyrelsens 

reglemente § 2. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Årsredovisning 2018 för Ölands kommunalförbund godkänns.  

Förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet.   

Ann Willsund 

Kommundirektör 

Åsa Bejvall 

Ekonomichef 

Fattat beslut expedieras till: 

Förbundsdirektionen Ölands kommunalförbund. 
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