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Inget alternativt förslag föreligger. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Beslut meddelas ekonomiavdelning samt Ölands kommunalförbund. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Inget övervägande enligt perspektiven i kommunstyrelsens reglemente § 2 

påverkas av beslutet. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Delårsrapport 1 2019-01-01-2019-04-30 antas.    

Åsa Bejvall 
Ekonomichef 

Sara Malmgren 
Controller 



Mörbylånga kommun 
Datum 

2019-07-05 

Dnr 

KS 2019/000338 

Sida 

2(2) 
 

 

Fattat beslut expedieras till: 

Ekonomiavdelningen 
Ölands kommunalförbund 
 

 

 

 

 

 

 

 





   

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖLANDS  

KOMMUNALFÖRBUND FÖR 

ÖVERSIKTLIG PLANERING 
 

 

Verksamhetsplan med prognos  

per 2019-04-30 

 

 
  



Ölands kommunalförbund 

Verksamhetsplan med prognos per 2019-04-30 

 

 

1 

 

Innehållsförteckning 

Delårsrapport 1 med prognos för 2019 .................................................................................................................1 

Om kommunalförbundet .......................................................................................................................................1 

Ändamål och verksamhet ......................................................................................................................................1 

Resultatet för kommunalförbundet .....................................................................................................................1 

Allmän verksamhet ......................................................................................................................................................1 

Ekonomisk uppföljning ............................................................................................................................................1 

Turistorganisationen ....................................................................................................................................................2 

Verksamhet ...............................................................................................................................................................2 

Analys av nuläge och utmaning .............................................................................................................................2 

Verksamhetsmål .......................................................................................................................................................2 

Räddningstjänsten .........................................................................................................................................................6 

Verksamhet ...............................................................................................................................................................6 

Analys av nuläge och utmaning .............................................................................................................................6 

Verksamhetens mål 2018 .......................................................................................................................................7 

Investeringsbudget räddningstjänsten .............................................................................................................. 10 

Cykelprojektet Fyr till Fyr ....................................................................................................................................... 11 

Verksamhet ............................................................................................................................................................ 11 

Analys av nuläge och utmaning .......................................................................................................................... 11 

Verksamhetsmål .................................................................................................................................................... 11 

Driftsredovisning ....................................................................................................................................................... 13 

 

 

  



Ölands kommunalförbund 

Verksamhetsplan med prognos per 2019-04-30 

Allmän verksamhet 

 

1 

 

 

Delårsrapport 1 med prognos för 2019 

Om kommunalförbundet 

Kommuner som vill samverka har flera olika samverkansformer att välja på: interkommunala avtal, inter-
kommunala företag, gemensam nämnd och kommunalförbund. 

Kommunalförbund som samverkansform introducerades i lagstiftningen 1919. Redan då förekom olika 
former av interkommunal samverkan på civilrättslig grund. 

Kommunalförbund är en offentligrättslig juridisk person som har egen rättskapacitet och som är fri-
stående i förhållande till sina medlemskommuner. Kommunalförbund har egen budget och räkenskaper 
men saknar beskattningsrätt. Verksamheten finansieras genom debitering av medlemskommunerna. 

Ölands Kommunalförbund bildades under en process mellan åren 1968 – 1970. 

Den 16 mars 1970 sammanträdde förbundsfullmäktige första gången och enligt en historisk överblick, da-
terad 1994, anses detta datum utgöra utgångspunkten för det egentliga arbetet i Ölands Kommunalför-
bund. 

Ölands Kommunalförbund är ett kommunalförbund där Borgholms och Mörbylånga kommuner är med-
lemmar.  

Ändamål och verksamhet 

Förbundets syften är att verka för samordning av angelägenheter och resurser samt att stärka medlems-
kommunerna genom effektivt resursutnyttjande inom följande arbetsområden: 

Räddningstjänst 

Kommunalförbundet ansvarar för den räddningstjänst som enligt lag åvilar var och en av förbundsmed-
lemmarna. 

Besöksnäringsfrågor 

Turistbyråverksamhet. 
Organisering av turism- och besöksnäringens övergripande marknadsförings- och utvecklingsfrågor. 

Äger rätt att teckna ägarandelar i turistbolag/ destinationsbolag. 

Resultatet för kommunalförbundet 

Prognosen för 2019 är ett negativt resultat på -86 tkr. 

Prognosen för investeringarna är att hela investeringsbudgeten kommer att nyttjas.  
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Verksamhetsplaner 

Allmän verksamhet 

Kommunalförbundets ändamål är att samverka inom de områden som anges i förbundsordningen (§ 2): 

 Räddningstjänst; som enligt lag eller annan författning åvilar var och en av medlemskommunerna 
Borgholm och Mörbylånga. 

 Säkerhetssamordning; risk- och informationssäkerhetssamordning. 

 Besöksnäringsfrågor; turistbyråverksamhet, organisering av turism- och besöksnäringens övergri-
pande marknadsförings- och utvecklingsfrågor, samt äger rätt att teckna ägarandelar i turistbo-
lag/destinationsbolag. 

Kommunalförbundets syfte är att stärka medlemskommunerna genom effektivt resursutnyttjande inom de 
i förbundsordningen angivna områdena. 

Ekonomisk uppföljning 

tkr 2019 2018

Intäkter Kostnader Netto Intäkter Kostnader Netto Avvikelse Avvikelse

Direktion 0 -327 -327 0 -367 -367 -40 15

Förbundsledning 0 -905 -905 0 -905 -905 0 4

EU-Konsulent 0 -714 -714 0 -724 -724 -10 33

Nettokostnad 0 -1 946 -1 946 0 -1 996 -1 996 -50 52

2019 Budget 2019 Prognos

 

Kommentarer till prognos  

Budgeten för politikernas arvoden räcker inte för att klara ersättarna som inte ersätter någons arvoden 
samt fanns ej utbildningsdagen budgeterad, då ingen äskning gjordes för detta inför 2019. Utöver detta 
finns det icke budgeterade kostnader för EU-konsulent som är fastighetsrelaterade såsom skrivare sophan-
tering etc.  
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Turistorganisationen 

Verksamhet 

Turismorganisationen i Ölands Kommunalförbund ska ansvara och driva utvecklingen av frågor gällande 
turismen för hela Öland. Turistorganisationen ska planera och kommunicera och destinationsutveckla 
Öland som en attraktiv destination mot turister både nationellt och internationellt. Uppdraget är att bidra 
till att Öland ska vara en bra plats att leva och bo på samt besöka. 

Turistbyråer bedrivs på 2 fasta platser på Öland, Träffpunkten i Färjestaden och Mittpunkten i Borgholm. 
I övrigt finns 11 st Infopointer året runt samt en strävan att bli än mer mobil i ett uppsökande perspektiv. 

Turismorganisationen ska verka för att bygga och upprätthålla kontakt, samverka och bygga nätverk för 
turistnäringen på Öland. I det arbetet ingår att informera om planer och åtgärder som beslutas samt även 
hålla sig informerade om den privata näringens utveckling och planer. 

Analys av nuläge och utmaning 

Organisationen står inför stora utmaningar framöver. För att klara uppdraget krävs att förtroende och tillit 
byggs upp mellan organisationen och det lokala näringslivet. 
Banden mellan turismorganisationen, det lokala näringslivet och verksamheterna i respektive kommun be-
höver stärkas. Samarbetet med Region Kalmar och Destination Kalmar behöver även prioriteras. 

En förutsättning för ovan är att skapa en ändamålsenlig och effektiv intern organisation som kännetecknas 
av arbetsglädje och gemenskap. Arbetssätt och metoder behöver genomlysas och möta den digitala nuti-
den.  

Verksamhetsmål 

Perspektiv – Kund 

Verksamhetsmål 

1. Öland ska vara en bra plats att leva och bo på samt besöka 

2. Öka antalet inflyttningar 

3. Turistorganisationen ska ses som den samlande partnern i uppdraget att utveckla destinationen.  

Aktiviteter för att uppnå mål 

 Tätt samarbete med näringslivet 

 Nära samarbete med kommunernas verksamheter 

 Stärka det interna samarbetet inom Ölands turismorganisation b.la genom tydliga målbilder och 
tydlig arbetsfördelning. 
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Måluppfyllelse mäts med hjälp av nedanstående mått:  

 
 
Perspektiv – Utveckling 

Verksamhetsmål 

1. Varumärket Öland förstärks 

2. Utveckla nya säsonger på Öland  

3. Erbjuda en hållbar turistdestination 

Aktiviteter för att uppnå mål 

 Ökat samarbete och samverkan med lokala och regionala aktörer 

 Stärka marknadsföringen via digitala medier, lokalt, nationellt och internationellt 

 Nära samarbete med kommunernas klimatstrateger och de strategier som finns.  
 

Måluppfyllelse mäts med hjälp av nedanstående mått:  

Indikatorer Mål 2019 Målupp-

fyllelse 

Prognos 2019 Analys 

Kommersiella 
gästnätter (SCB) 

2018 (1 378 454  
apr 2019) 

1 450 000    Siffror först i december 
2019, anläggningarna un-
der april, maj varit nöjda 
med beläggning)  

 

Perspektiv – Medarbetare 

Verksamhetsmål 

1. Medarbetarna ska trivas på sin arbetsplats 

2. Medarbetarna ska känna stolthet över sin arbetsplats 

3. Medarbetarna ska känna att de har kompetens att utföra sina uppgifter 

Aktiviteter för att uppnå mål 

 Medarbetarsamtal 

 Arbetsplatsträffar 

Indikatorer Mål 2019 Målupp-

fyllelse 

Prognos 2019 Kommentar 

Öland är en bra 
plats att leva och 
bo på (SCB) 

 

 

>65 (61 av 111 kommu-
ner 2018) 

Borgholm är med 2019 

  Ej genomförd ännu 

Invånarantal 

 

Mörbylånga: 15 045  

Borgholm: 10 950  

 

Prognostiseras 
att delvis upp-
nås 

Invånartal enligt SCB 
per den 31 mars 2019: 

Mörbylånga: 15 103 
(+55) 

Borgholm: 10 842 (-108) 
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 Teamaktiviteter 

Måluppfyllelse mäts med hjälp av nedanstående mått:  

 

Perspektiv – Ekonomi 

Verksamhetsmål 

1. Budgetramarna ska hållas 

2. Målsättningen är att vi ska vara den självklara partnern för utveckling och marknadsföring av den 
Öländska besöksnäringen i form av Partnerskap Öland  
 

Aktiviteter för att uppnå mål: 

 Regelbundna uppföljningar av ekonomin 

 Översyn av arbetsprocesser i syfte att effektivisera verksamheten 

 Samverkan med lokala näringsliv och respektive kommun för att stärka varumärket Öland 

 

Måluppfyllelse mäts med hjälp av nedanstående mått:  

 

  

Indikatorer Mål 2019 Målupp-

fyllelse 

Prognos 2019 Analys 

Medarbetarenkät-
Hållbart medarbe-
tarengagemang, 
totalt värde 

89  

  

 Ej genomförd ännu. 

Indikatorer Mål 2019 Målupp-

fyllelse 

Prognos 2019 Analys 

Ekonomisk uppfölj-
ning 

Budget i balans 

 

Budget progno-
stiseras att hål-
las 

Avhängigt att budgeten för 
bokningarna håller. 

Medel för aktiviteter Öka extern medfinansiering 
samt modell för ”krona för 
krona” med kommunalför-
bundet kommer utredas un-
der 2019. 

  Process påbörjad och en 
dialog med näringsliv samt 
politiken pågår. 

Antal företag i Part-
nerskap Öland 

40   32 st maj månad 
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Ekonomisk uppföljning 

tkr 2019 Budget 2019 Prognos 2019 2018 

  
Intäkter 

Kostna-
der 

Netto Intäkter 
Kostna-

der 
Netto Avvikelse Avvikelse 

Turistbyråverksamhet 0 -4 329 -4 329 0 -4 329 -4 329 0 334 

Bokning Turistbyrån 585 -970 -385 585 -970 -385 0 -483 

Destinations- mark-
nadsföring 

214 -995 -781 214 -995 -781 0 144 

Partnernätverk 0 0 0 500 -500 0 0 0 

Nettokostnad 799 -6 294 -5 495 1 299 -6 794 -5 495 0 -6 

 

Kommentarer till prognos 

Prognosen för 2019 är att budgeten kommer att kunna hållas, men det är till stor del av avhängigt hur 
bokningar går. Utmaningen som uppstår är att de stora kostnaderna för reklam och marknadsföring upp-
står innan turistsäsongen drar igång medan intäkterna först genereras under sommarmånaderna, vilket gör 
att det är svårt att minska kostnaderna om behov skulle uppstå. Detta gör att budgeten för reklam och 
marknadsföring ej nyttjas fullt ut inför säsongen särskilt då trenden sedan en längre tid varit att intäkterna 
från stugbokningarna minskar från år till år. Budget för intäkter 2019 är satt till ungefär samma nivå som 
de intäkter bokningarna genererade 2018. neddragningar på sommarpersonalen från 10 till 8 st har genom-
förts inför säsongen. Vilket medför högre arbetsbelastningen för de som arbetar. 
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Räddningstjänsten 

Verksamhet 

Räddningstjänsten inom Ölands kommunalförbund ansvarar för den räddningstjänst som enligt lag eller 
annan författning åvilar var och en av förbundsmedlemmarna samt risk- och informationssäkerhetssam-
ordning för förbundsmedlemmarna. Det ankommer på förbundet att fastställa handlingsprogram efter hö-
rande av förbundsmedlemmarna.  

Räddningstjänsten arbetar aktivt med att identifiera risker och förebygga olyckor. Räddningstjänsten skall 
följa och aktivt delta i samhällets utveckling och genom olycks- och skadeförebyggande samt skadeavhjäl-
pande åtgärder arbeta för ett bättre skydd och en högre säkerhet för människors liv, miljö och egendom. 

Analys av nuläge och utmaning 

Räddningstjänsten står inför stora utmaningar. Förändringar i samhället har lett till stora problem att be-
manna deltidsstationer. Tekniska utvecklingar har skapat möjligheter men även lett till nya och större ris-
ker för räddningspersonal vilket ställer ökade krav på resurser och kompetens. Att säkerställa att rädd-
ningstjänsten kan bemanna sina deltidsstationer samt ha den kompetens som krävs för att kunna möta nya 
risker i samhället är därför avgörande för verksamhetens framtid. 

Att inte hantera dessa utmaningar nu, innan problemen blir för stora, kan innebära att räddningstjänsten 
på sikt inte klarar av att upprätthålla sin förmåga. Risker och särskilda behov i det geografiska området ska 
styra vilken förmåga räddningstjänsten ska ha. Om problemen blir ännu större kan räddningstjänsten vara 
tvungen att anpassa sin förmåga utefter de resurser som finns kvar att tillgå i organisationen. Därmed 
kommer man vara tvungen att avstå från förmågan att hantera de risker som finns. 

Exempel på detta kan vara att behöva ta bort beredskap från vissa stationer under dagtid, inte på grund av 
det inte behöver upprätthållas någon beredskap dagtid utan på grund av att det helt enkelt inte finns några 
brandmän att tillgå under denna tid. Ett annat exempel kan vara att inte kunna göra insatser vid trafiko-
lyckor med nya bränsleformer, på grund av att kompetensen att ta fram metoder och taktik för dessa nya 
risker inte finns i organisationen. Eftersom det blir svårare och svårare att upprätthålla beredskap och han-
tera risker kommer situationen endast bli värre och värre över tid om inget görs snart. Sänkning av rädd-
ningstjänstens förmåga kommer därför behöva göras kontinuerligt i takt med att problemen ökar. Detta 
för dessutom med sig att de resurser dagtid som finns idag kommer behöva lägga mycket tid på att för-
söka rekrytera personal vilket ytterligare leder till att dagtidsresurserna för de administrativa uppgifterna 
minskar. 

På grund av geografin går det inte heller att förlita sig på samarbetsavtal med andra räddningstjänster för 
att kunna upprätthålla förmågor eftersom det inte går att få snabb förstärkning från fastlandet till Öland 
annat än precis vid bron. Ska de risker som finns och de olyckor som kan tänkas inträffa kunna hanteras 
på Öland krävs att räddningstjänsten på Öland har den förmåga som behövs. 

Ifall åtgärder inte vidtas kommer räddningstjänsten i framtiden inte kunna erbjuda det skydd till invånare 
och företag på Öland som lagen (2003:778) om skydd mot olyckor kräver. Innebörden av detta är att 
Ölands Kommunalförbund inte lever upp till lagens krav om att erbjuda alla människor ett likvärdigt 
skydd mot olyckor. Den utredning som har gjorts om räddningstjänstens framtid föreslår tre åtgärder för 
att möta de problem som finns. 

Just nu står alltså valet mellan att genomföra de föreslagna åtgärderna och därmed utveckla organisationen 
efter de risker och behov som finns, eller att inte genomföra åtgärderna och därmed acceptera en sänkt 
förmåga att kunna hantera olyckor. Det sistnämnda är viktigt att poängtera: att inte genomföra åtgärderna 
innebär alltså inte att organisationens förmåga enbart bibehålls på nuvarande nivå, utan innebär att inom 
en ganska snar framtid kommer förmågan sänkas. De åtgärder som föreslås syftar inte till marginella för-
bättringar av verksamheten, utan till att säkerställa att det i framtiden kommer finnas en räddningstjänst 
överhuvudtaget. 
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Verksamhetens mål 2018 

Perspektiv – Kund 

Verksamhetsmål 

1. Den hjälpsökande ska få rätt hjälp så snabbt som möjligt vid en olycka 

2. Allmänheten ska få ett professionellt och rättssäkert bemötande vid myndighetskontakter 

3. Allmänheten ska ha en bra inblick i räddningstjänstens verksamhet 

Aktiviteter för att uppnå mål 

 Genom medlyssning säkerställa att rätt resurser larmas från början 

 Arbeta för att sänka responstiderna (FIP och offensiv enhet) 

 Verksamheter ska få snabb återkoppling från tillsynsbesök 

 De som ansöker om tillstånd LBE ska få snabb bekräftelse och info 

 Bli aktiv på sociala medier 

Måluppfyllelse mäts med hjälp av nedanstående mått:  
 

 

 

 

Indikatorer Mål 2019 Målupp-

fyllelse 

Prognos 2019 Analys 

Utlarmning I mindre än 5 % av olyck-
orna ska det upplevas att 
utlarmningen var felaktig 

 Målet progno-
stiseras att 
uppnås 

Hittills under 2019 har 
det vid 0% av olyckorna 
upplevts att utlarmningen 
varit felaktig 

Responstider Responstiderna totalt ska 
minska från föregående år 

 Osäkert De åtgärder som planeras 
för att minska responsti-
derna har inte satts in än. 
Det går därför inte att ut-
tala sig än om resultatet 

Tjänsteanteckning 
efter första till-
synsbesök 

Tjänsteanteckning från 
första tillsynsbesöket ska 
skickas ut inom en vecka i 
70 % av ärendena, inom 
två veckor i 90 % av ären-
dena och inom tre veckor 
i 100 % av ärendena. 

 Målet progno-
stiseras att 
uppnås 

 

Svarsbrev på till-
ståndsansökan 
LBE 

Svarsbrev ska gå ut 
samma dag tillståndsansö-
kan LBE registreras 

 

Målet progno-
stiseras att 
uppnås 

 

Sociala medier Facebook-konto ska 
skapas och börja användas 

 

Målet progno-
stiseras att 
uppnås 
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Perspektiv – Utveckling 

Verksamhetsmål 

1. Medarbetarna ska få den utveckling och kompetenshöjning de behöver 

2. Ny personal ska få nödvändig utbildning 

Aktiviteter för att uppnå mål:  

 Övningsplaneringen ska följa den förmåga som är bestämd för varje station 

 RCB ska öva tillsammans med brandmännen 

 Medarbetarna ska besöka relevanta konferenser och liknande 

 Utbildningar för formella kompetenser ska ges regelbundet 

Måluppfyllelse mäts med hjälp av nedanstående mått:  

 

Perspektiv – Medarbetare 

Verksamhetsmål 

1. Medarbetarna ska trivas på sin arbetsplats 

2. Medarbetarna ska känna stolthet över sin arbetsplats 

3. Medarbetarna ska känna att de har kompetens att utföra sina uppgifter 

Aktiviteter för att uppnå mål 

 Medarbetarsamtal 

 Arbetsplatsträffar 

 Infoblad 

 Tydliggöra vilken förmåga medarbetarna ska ha 

 Medarbetarnas upplevelse av sin kompetens ska mätas 

Måluppfyllelse mäts med hjälp av nedanstående mått:  

Indikatorer Mål 2019 Målupp-

fyllelse 

Prognos 2019 Analys 

Övningsuppfölj-
ning 

All personal ska ha ge-
nomfört de övningar som 
är planerade för resp. 
station 

 Målet progno-
stiseras att del-
vis uppnås 

Övningsuppföljningen 
hittills under 2019 visar 
på ett bra deltagande på 
övningar 

Övningsplanering Planeringen ska ta med 
övningar som behövs för 
att uppfylla förmågan för 
resp. station  

Målet progno-
stiseras att 
uppnås 

 

Formella kompe-
tenser 

Grundutbildning för for-
mella kompetenser ska 
ges minst en gång/år 

 

Målet progno-
stiseras att 
uppnås 
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Perspektiv – Ekonomi 

Verksamhetsmål 

1. Budgetramarna ska hållas 

2. Utrustning ska ha maximal driftsäkerhet så den inte går sönder i onödan 

Aktiviteter för att uppnå mål:  

 Regelbundna uppföljningar av ekonomin 

 Planera för inköp 

 Serva, underhålla och besiktiga enligt givna intervall 

Måluppfyllelse mäts med hjälp av nedanstående mått:  

 

  

Indikatorer Mål 2019 Målupp-

fyllelse 

Prognos 2019 Analys 

Medarbetarenkät Över 90 % av medarbe-
tarna ska trivas på sin ar-
betsplats och känna stolt-
het  

Målet progno-
stiseras att 
uppnås 

Bedömningen är att triv-
seln är stor på arbets-
platsen 

Upplevd kompe-
tens 

Över 70 % av medarbe-
tarna ska uppleva att de 
har kompetens att utföra 
samtliga uppgifter 

 Osäkert En ny förmågebeskriv-
ning börjar gälla, det är 
osäkert hur medarbe-
tarna upplever denna i 
förhållande till sin egen 
kompetens 

Indikatorer Mål 2019 Målupp-

fyllelse 

Prognos 2019 Analys 

Ekonomisk upp-
följning 

Driftsbudgeten totalt ska 
ligga på +2% inför som-
maren, därefter enligt 
plan 

 Målet Progno-
stiseras att ej 
uppnås 

På grund av höga utbild-
ningskostnader samt öv-
riga kostnader som 
hängt efter kommer 
budgeten för 2019 inte 
att hållas 

Service och un-
derhåll 

Service, underhåll och be-
siktningar ska vara gjorda 
enligt givna intervall 

 

Målet progno-
stiseras att 
uppnås 
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Ekonomisk uppföljning 

tkr 2019 Budget   2019 Prognos   2019 2018 

  
Intäkter 

Kostna-
der 

Netto Intäkter 
Kostna-
der 

Netto Avvikelse Avvikelse 

                  

Administration 0 -1 850 -1 850 0 -1 655 -1 655 195 -415 

Drift och underhåll 0 -2 511 -2 511 156 -2 571 -2 415 96 662 

Operativt 100 -18 285 -18 185 500 -19 415 -18 915 -730 -365 

Förebyggande 295 -2 311 -2 016 295 -2 323 -2 028 -12 -95 

Lokaler 0 -4 792 -4 792 0 -4 941 -4 941 -149 73 

Risk- & Infosäk-
samordning 1 000 -1 000 0 1 000 -1 000 0 0 -16 

Nettokostnader 1 395 -30 749 -29 354 1 951 -31 905 -29 954 -600 -155 

 

Kommentarer till prognos 

På grund av höga utbildningskostnader samt kostnader för materiel som skjutits upp under flera år och 
därför blivit större i år än övriga år, kommer budgeten inte kunna hållas. 

Investeringsbudget räddningstjänsten 

 

Investeringsprojekt, tkr 
Budget 

2019 
Prognos 2019 Avvikelse 

Total budget 
projektet 

Uppgradering/byte av utrustning i 
utryckningsfordon 

1 025 1 025 0 1 500 

Släckbil i Degerhamn 500 500 0 500 

Friska brandmän 300 300 0 300 

Personbilar 300 300 0 300 

Tankbil Borgholm 72 72 0 3 000 

Summa 2 197 2 197 0 5 600 

 

Kommentarer till investeringsprognos 

De flesta investeringar återstår att göra under andra halvan av året. 
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Cykelprojektet Fyr till Fyr 

Verksamhet 

Projektet har pågått sedan 2012 och startade som ett samarbete med följande parter: Ölands kommunal-
förbund, som projektansvarig, Regionförbundet Kalmar län, Tillväxtverket och EU. Första etappen avslu-
tades 2014 och nu pågår  etapp 2 perioden 2015- 2018 med finansiering genom Trafikverket och de båda 
Ölandskommunerna. Projektet kommer inte att kunna avslutas 2018 utan planeras att avslutas under 2019 

Vision 

Att skapa en sammanhängande cykel- och vandringsled av hög kvalité på hela Öland och därmed generera 
fler turister och skapa en utökad turistsäsong för alla aktörer på Öland.  

Analys av nuläge och utmaning  

Planering för de återstående sträckorna pågår för fullt. Sträckorna är belägna i de södra och norra delarna 
av Öland. Arbetet består av inventering av möjliga sträckningar, framtagande av förhandsdokumentation 
till Länsstyrelsen och Trafikverket. Då framkomligheten är begränsad och projektet just nu befinner sig i 
områden med höga natur-, kultur- och miljövärden så går inte byggnationen lika fort fram som i etapp 1. 
Detta har också medfört att eventuellt så måste projektet fortlöpa en bit in i 2019.  

Verksamhetsmål 

Sträcka Planerat byggår 

Grankullavik – Byxelkrok 2018-2019 

Albrunna – Grönhögen 2018 

Grönhögen – Ottenby vandrarhem 2018 

Ottenby vandrarhem – Torngård 2018-2019 

Del av trollskogen 2019 

Västerstad – Smedby 2019 

Smedby – Gåssten – Väg 931 2019 

Dammvägen – Strömelbacken 2019 

Torngård – Skärlöv 2019 

 

Ekonomi  

Finansieringen av etapp 2 sker genom pengar från Borgholm och Mörbylånga kommun samt nationella 
och regionala trafikplaner. Kommunerna står för 6,5 miljoner vardera, nationella planen med 36 miljoner 
och regionala planen med 14 miljoner. Totalt handlar det om 63 miljoner under dessa fyra år. Cirka 58 
miljoner går till rena bygginvesteringar och resterande för administration och drift. Pengar utbetalas till 
projektet efter att redovisning skett till Trafikverket och i samma takt som investeringar genomförs. Bud-
get finns för de olika delsträckorna. Exakt vad kostnaden blir står först klart när offerter kommit in till 
projektet. Projektet lyder under LOU.  

Framtid  

Under senare delen av 2019 så kommer projektet att ansöka om att få bli nationellcykelled. Om ansökan 
beviljas så kommer Öland att bli led nummer 3 efter Kattegattleden och Sydostleden. 
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Ekonomisk uppföljning 

Projektredovisning, 
tkr 2019 Budget 2019 Prognos 2019 2018 

  Intäkter 
Kostna-

der 
Netto Intäkter 

Kostna-
der 

Netto Avvikelse Avvikelse 

Ingående balanserade  
intäkter (-)/kostna-
der(+) 3 143 - 3 143 3 143 - 3 143           -       - 

Cykelprojektet 2019 29 250 -32 393 -3 143 29 250 -32 393 -3 143           -       - 

Utgående balanse-
rade intäkter/kostna-
der 

32 393 -32 393         -       32 393 -32 393          -                 -                 -       

 

Kommentarer till prognos 

Kvarvarande finansiering från Trafikverket samt balanserade medel från tidigare år uppgår totalt till 32 393 
tkr. Det är stora investeringar som ska genomföras under 2019 och prognosen är att tillgängliga medel ej 
kommer att räcka för att klara de investeringar som krävs. Översyn för hantering av detta pågår. 
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Driftsredovisning 

 

tkr 2019 Budget 2019 Prognos 2019 2018 

  Intäkter Kostnader Netto Intäkter Kostnader Netto Avvikelse Avvikelse 

Driftsverksamheter                 

Allmän verksamhet 0 -1 946 -1 946 0 -1 996 -1 996 -50 52 

Turistorganisationen 799 -6 294 -5 495 1 299 -6 794 -5 495 0 -6 

Räddningstjänst 1 395 -30 749 
-29 
354 

1 951 -31 905 -29 954 -600 -155 

Cykelprojektet 32 393 -32 393 0 32 393 -32 393 0 0 0 

Avskrivningar 0 -2 800 -2 800 0 -2 600 -2 600 200 473 

Finansieringsverksam-
het 

                

Finansförvaltning 0 0 0 0 -130 -130 -130 315 

Medlemsbidrag 40 109 0 40 109 40 109 0 40 109 0 0 

Finansiella poster 0 -20 -20 0 -20 -20 0 -14 

                  

TOTALT 74 696 -74 202 494 75 752 -75 838 -86 -580 666 

 

Kommentarer till prognos 

Budgeten för politikernas arvoden räcker inte för att täcka ersättarnas arvoden när ordinarie ledamot är 
närvarande. Utöver detta fanns ej utbildningsdagen budgeterad, då ingen äskning gjordes för detta inför 
2019. Utöver detta finns det icke budgeterade kostnader som är fastighetsrelaterade såsom kopiator, sop-
hantering etc. Totalt prognostiseras underskottet för den allmänna verksamheten uppgå till -50 tkr 

Prognosen för turismverksamheten är att budgeten kommer att hållas men det finns en stor osäkerhets-
faktor med bokningsverksamheten. 

Prognosen för Räddningstjänsten är att budgeten kommer att överskridas med 600 tkr. Kostnaderna för  
utbildning av nya deltidsbrandmän samt kostnader för materiel som skjutits upp under flera år är anled-
ningen till denna avvikelse. 

Cykelprojektet bedrivs i projektform och påverkar inte direkt resultatet. Kvarvarande finansiering från 
Trafikverket samt balanserade medel från tidigare år uppgår totalt till 32 393 tkr. Under 2019 förväntas 
investeringar uppgå till motsvarande belopp, men pengarna beräknas ej räcka till hela investeringen. 

Finansverksamheten prognostiseras ge ett litet överskott då avskrivningarna ej kommer att utgå för 12 må-
nader däremot saknas det budget för pensionsutbetalningarna i likhet med tidigare år.

 

 


