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Beskrivning av ärendet 

Ölands kommunalförbund ska efter varje tertial redovisa utfallet och 

prognosen för verksamhetens måluppfyllelse och det ekonomiska utfallet. 

Detta ska återredovisas till kommunstyrelsen som en del i kommunstyrelsens 

uppsiktsplikt.    

Beslutsunderlag 

Delårsrapport 1, daterad den 30 april 2018. 

Protokollsutdrag §32, den 28 maj 2018, förbundsdirektionen Ölands 

kommunalförbund. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 20 juni 2018.    

Överväganden 

Kommunalförbundet uppvisar ett resultat för perioden om 417 tkr. 

Prognosen för samtliga driftsverksamheter är ett resultat inom befintliga 

budgetramar. Detta skulle innebära att det negativa balanskravsresultatet från 

2016 inte kommer att kunna återställas under 2018 som är det första av totalt 

tre år man har till förfogande men situationen påverkar inte kommunen utan 

mer förbundsdirektionen som ska leverera överskott. 

Måluppfyllelsen prognostiseras bli god då de flesta mål bedöms uppnås vid 

årets slut. 
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Förvaltningsberättelse 

Om kommunalförbundet 
Kommuner som vill samverka har flera olika samver-
kansformer att välja på: interkommunala avtal, inter-
kommunala företag, gemensam nämnd och kommunal-
förbund. 

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 fristående i för-
hållande till sina medlemskommuner. Kommunalförbund 
har egen budget och räkenskaper men saknar beskatt-
ningsrätt. 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, daterad 
1994, anses detta datum utgöra utgångspunkten för det 
egentliga arbetet i Ölands Kommunalförbund. 

Ölands Kommunalförbund är ett kommunalförbund där 
Borgholms och Mörbylånga kommuner är medlemmar.  

Ändamål och verksamhet 
Förbundets syften är att verka för samordning av angelä-
genheter och resurser samt att stärka medlemskommu-
nerna genom effektivt resursutnyttjande inom följande 
arbetsområden: 

Räddningstjänst 

Kommunalförbundet ansvar för den räddningstjänst som 
enligt lag åvilar var och en av förbunds- medlemmarna. 

Besöksnäringsfrågor 

• Turistbyråverksamhet. 

• Organisering av turism- och besöksnäringens över-
gripande marknadsförings- och utvecklingsfrågor. 

• Äger rätt att teckna ägarandelar i turistbo-
lag/Destinationsbolag.  

Positivt resultat för kommunalförbundet 
Perioden uppvisar ett positivt resultat med 417 tkr vilket 
kan jämföras med 134 tkr per 2017-04-30. 

Åtgärdsplan 
Samtliga driftsverksamheter inom kommunalförbundet 
prognostiseras hålla sig inom tilldelade budgetramar. 
Turistorgansationen och räddningstjänsten har identifie-
rat avvikelser inom sina budgetramar men dessa beräknas 
kunna hanteras inom befintliga ramar.  

Finansieringsverksamheten prognostiseras göra ett resul-
tat inom tilldelade budgetramar. Inom finansverssamhet-
en prognostiseras dock en avvikelse om 200 tkr som 
beror på icke budgeterade kostnader för utbetalda pens-
ioner. Tidigare har dessa utbetalningar varit låga och 
täckts av överskottet från personalomkostnader. Trenden 
pekar mot att detta överskott inte längre kommer att 
täcka då kostnaderna för utbetalningarna har blivit avse-
värt högre. Avskrivningarna prognostiseras bli lägre än 
budget och täcker därmed upp den negativa avvikelsen 
för pensionskostnaderna.  

Den totala prognosen för kommunalförbundet visar på 
ett resultat om +/- 0 kr gentemot budget. Detta resultat 
skulle innebära att ingen återställning av det negativa 
balanskravsresultat som förbundet uppvisade 2016 
kommer att kunna återställas under 2018. 
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Verksamhetsberättelser 

Turistorganisationen 
Turistorganisationen i Ölands Kommunalförbund ska 
ansvara och driva utvecklingen av frågor gällande turism-
en för hela Öland. Turistorganisationen ska planera och 
kommunicera och destinationsutveckla Öland som en 
attraktiv destination mot turister i nationellt och internat-
ionellt. Turistorganisationen ansvarar och deltar i region-
ens marknadsråd rörande frågor om internationell turism 
för Kalmar Län.  

Turistbyråer bedrivs på två fasta platser på Öland, Träff-
punkten i Färjestaden och Mittpunkten i Borgholm. I 
övrigt bedrivs nio Infopointer under högsäsong/året 
runt. 

Turistorganisationen ska verka för att bygga och upprätt-
hålla kontakt, samverka och bygga nätverk för turistnä-
ringen 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. 

Periodens väsentliga händelser  
Omorganisation, i samband med att turistchefen slutar, 
som påverkar verksamheten. LNU-Student ”VFU” på 
plats under våren. 

Marknad 
• Arbetat fram en ny marknadsaktivitetsplan samt på-

börjat mediaköp och kampanjer. 

• Påbörjat kampanjer i sociala medier bland annat 
"boka på oland.se" och "Öland vaknar till liv". 

• Direktupphandla och ta fram årets turistbroschyr (3 
språk) samt nyheten 101 öländska pärlor.  

• Förnyat avtal med info-pointsen. 

• "Nya" turistbyråväggar i Färjestaden och Borgholm. 

Destinationsutveckling 
• Lansering av Cykelvänligt företagande och tematise-

rade cykelrundor så som exempelvis "Världsarvsrun-
dan", "kyrksafari", "blomster- och cykelrundor". 

• Presenterat resultatet av Cyklapaoland.se-webben och 
fortsättningen med Cykelvänligt företagande för Reg-
ionförbundets morgonmöte med representanter från 
de olika delarna av RFKL. 

• Uppstartsmöte tillsammans med RFKL kring cykel-
turism riktad till den Öländska besöksnäringen med 
bland annat en KURBITS-utbildning (KURBITS 
Turismcykling) med målsättning att starta hösten 
2018. 

• Påbörjat ett omfattande arbete med den nya tema-
webben matpaoland.se som lanseras till midsommar. 

Turistbyråverksamheten 
• Rekrytering och schemaläggning av sommarpersonal 

för de två turistbyråerna. 

• Inköp souvenirer till ”shopen”. 

• Studieresa tillsammans med Destination Kalmar med 
besök på turistbyråerna i Helsingborg, Göteborg. 

Samarbeten 
• Tillsammans med kulturförvaltningarna i de tre 

kommunerna och destination Kalmar påbörjat arbetet 
med en ny webb för Evenemanget Ljus på Kultur 
med lansering i juni. 

• Tillsammans med kulturförvaltningarna i Borgholm 
och Mörbylånga samarbetat kring evenemanget Film-
veckan på Öland. 

• Tillsammans med kulturförvaltningarna i Borgholm 
och Mörbylånga samarbetat kring synligheten av Lit-
teraturveckan på Öland. 

• Påskön, samordning av evenemanget Påskön. 

Aktuella kampanjer/marknadsaktiviteter i samarbete med 
Marknadsrådet (Regionförbundet) 

Digitalt: 

Digitala kampanjer tillsammans med Småland och Skåne 
i samarbete med National Geographics i Nederländerna 
och Mediahuset Volkskrant i Nederländerna. 

På outdooractive.de lyfter vi Ölandsleden (cykling) i en 
kampanj tillsammans med VisitSweden på den tyska 
marknaden. 

Pressutskick: 

Tillsammans med VisitSweden Norge har bland annat 
Öland Roots och Borgholm brinner lyfts i ett pressut-
skick om Svenska musikfestivaler. 

Tillsammans med VisitSweden Norge har bland annat 
Solliden lyfts i ett pressutskick på tema ”Trädgårdar”. 

Omvärldsanalys, utmaningar och kommande 
händelser 

• Mycket tankar och diskussioner kring framtidens tu-
ristbyråer och turistbyråernas roll i framtiden förs just 
nu på destinationer runt om.  

• GDPR, hur måste vi anpassa våra verksamheter, da-
tabaser, bokningssystem och webbar för att uppfylla 
de nya GDPR direktiven samt hur måste vi förhålla 
oss till GDPR i den digitala marknadsföring vi gör i 
de sociala kanalerna så som exempelvis Facebook och 
nyhetsbrev. 

• Mycket pekar för att regionen kommer vara en stark 
besöksregion även detta år och en satsning som just 
nu sticker ut lite extra är ett spännande marknadsfö-

http://oland.se/
http://cyklapaoland.se/
http://matpaoland.se/
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ringssammarbete mellan destinationerna Västervik, 
Vimmerby och Visby. 

• Ny bokningssajt, booksweden.com, ska lanseras un-
der våren och som bland annat innefattar Ölands 
bokningsutbud. Diskussioner huruvida nya spelare 
ska ses som en konkurrent eller en tillgång på desti-
nationsnivå har diskuterats i framför allt regionen. 

• Framtidswebbar och databaser diskuteras just nu fli-
tigt runt om på destinationsnivå. Hur ska data på des-
tinationsnivå i form av produktdatabaser hanteras på 
en ny webb i framtiden. Vem äger innehållet, eller ska 
innehållet vara så kallad "open data" och vara tillgäng-
lig för alla som vill marknadsföra en destination (ap-
par, webbar, lokala produktwebbar mm.). 

• Nya tjänster inom besöksnäring på Regionförbundet, 
"växande besöksnäring", bland annat en ny affärsut-
vecklare.  

Mål 2018 
Verksamheten ska beskrivas, planeras och följas upp 
utifrån fyra perspektiv/målområden.  

Perspektiv – Kund 
Måluppfyllelse mäts med hjälp av nedanstående mått:  

Mått Mål 
2018 

Resultat  
2018-04-30 

Prognos 
2018 

Antal möten 
med näring 

50 20 50 

Undersökning Genomförs 
1/9 -18 

Genomförs 
i september 

Genomförs 
1/9 - 18 

Perspektiv – Utveckling 
Måluppfyllelse mäts med hjälp av nedanstående mått: 

Mått Mål 
 2018 

Resultat  
2018-04-30 

Prognos 
2018 

Marknadsråd 
och länstur-
ismråd 

12 4 12 

Nationella 
samråd 

5 0 Medverkar 
vid nation-
ella samråd 
vid behov 

Perspektiv – Medarbetare 
Måluppfyllelse mäts med hjälp av nedanstående mått:  

Mått Mål 
2018 

Resultat  
2018-04-30 

Prognos 
2018 

Medarbetarsamtal 3 0 100 % 

Praktikplatser 2 1 1 

Talare utbildning-
ar 

4 1 4-5 

Perspektiv – Ekonomi 
Måluppfyllelse mäts med hjälp av nedanstående mått:  

Mått Mål 
2018 

Resultat  
2018-04-30 

Prognos 
2018 

Kvartalsvis upp-
följning 

4 1 4 

Månatlig uppfölj-
ning 

12 3 10 
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Ekonomisk uppföljning 

Resultat
Budget 

2018

Utfall    
2018-04-

30

Prognos 
2018

Avvikelse 
prognos mot 
budget 2018

Utfall   
2017

Avvikelse 
mot budget 

2017
Intäkter 1 240 15 1 100 -140 6 125 -1 488
Kostnader -6 940 -2 304 -6 800 140 -12 409 904
Nettokostnader -5 700 -2 289 -5 700 0 -6 285 -585

Nettokostnad per verksamhet
Turistbyråverksamhet -6 415 -1 955 -6 275 140 -6 866 -98

Varav Personalkostnader -4 192 -1 238 -4 052 140 -4 615 -645
Bokning Turistbyrån 1 050 -20 910 -140 969 -865
Projektmedel -335 -313 -335 0 -388 378

Varav Medfinansiering Regionförbundet -300 -300 -300 0 - -
Varav Geopark Öland -15 -15 -15 0 - -
Varav Projektmedel till förfogande -20 0 -20 0 - -

Nettokostnad -5 700 -2 288 -5 700 0 -6 285 -585
 

Kommentarer till ekonomiskt utfall  
Trots att antalet timmar för säsongspersonalen har mins-
kats ner jämfört med föregående år pekar prognosen på 
att kostnaderna kommer överstiga budgeten med 80 tkr. 
Detta kompenseras av medarbetare som är föräldraledig 
och inte ersätts. Verksamheten ser ut att hamna under 
budgeterade kostnader för personal totalt sett under året. 

Såhär tidigt på året är det svårt att bedöma hur stora 
intäkterna kommer att bli. Trenden pekar mot att intäk-

terna från bokningen kommer att bli lägre än budgete-
rade. Prognosen pekar mot att verksamheten hamnar 
under budgeterade intäkter med 140 tkr.  

Ökade kostnader för säsongspersonal samt minskade 
intäkter kompenseras av vakanta tjänster. Resultatet för 
turistorganisationen totalt sett över året prognostiseras 
därför att hamna enligt budget. 
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Cykelprojektet Fyr till Fyr 2017 

Verksamhet 
Projektet har pågått sedan 2012 och startade som ett 
samarbete med följande parter: Mörbylånga kommun, 
Borgholms kommun, Ölands kommunalförbund, Reg-
ionförbundet, Trafikverket, Tillväxtverket och EU. 
Första etappen avslutades 2014 och nu pågår etapp 2 
under perioden 2015- 2018.  

Vision 

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

Periodens väsentliga händelser 
Utförande av ytterligare en delsträcka har upphandlats 
och påbörjats. 

Omvärldsanalys, utmaningar och kommande 
händelser 
Projektering pågår på ytterligare två delsträckor. Ambit-
ionen är att upphandla och påbörja ytterligare delsträckor 
under 2018. Förmodligen kommer projektet inte kunna 
slutföras under avtalsperioden. Förhandling bör ske med 
Trafikverket om en förlängning av projekttiden att även 
omfatta 2019.   

Ekonomisk uppföljning 

Resultat
Budget 

2018

Utfall    
2018-04-

30

Prognos 
2018

Avvikelse 
prognos mot 
budget 2018

Utfall   
2017

Avvikelse 
mot budget 

2017

Intäkter 15 926 4 633 36 115 20 189 3 820 -30 930
Kostnader -15 926 -5 567 -36 115 -20 189 -3 565 31 185
Nettokostnader 0 -934 0 0 255 255

Projektredovisning
Ingående balanserade 
intäkter/kostnader 295 295 295 40 0
Fakturerade intäkter 15 926 4 633 35 820 19 894 3 820 -30 930

Varav Trafikverket 12 526 1 233 32 420 19 894 620 -30 930
Varas Mörbylånga kommun 1 700 1 700 1 700 0 1 600 0
Varav Borgholms kommun 1 700 1 700 1 700 0 1 600 0

Investering -12 526 -5 037 -32 606 -20 080 -270 31 680
Projektering -2 000 -290 -2 209 -209 -1 808 -576
Personal/Projektledning -800 -156 -606 194 -879 94
Övriga kostnader -600 -83 -694 -94 -609 -14

Utgående balanserade intäkter 0 -638 0 0 295 255
Kommentarer till ekonomiskt utfall  
Det ekonomiska utfallet speglar att projekt inte har på-
börjats enlig plan. Under perioden pågår dock flera del-
sträckor dels i projekteringsfas dels i upphandlade entre-
prenader. Planeringen är att upphandla ytterligare projek-
teringar/entreprenader inom närtid vilket kommer att 
medföra avsevärd ökning av projektets kostnader under 
innevarande år.  

Sammanfattning 
Det kan konstateras att den skissade tidplanen inte har 
följts på grund av flera olika fördröjande hinder. Dels har 
inte myndighetsbeslut medgetts i den takt som vore 
önskvärt dels har problem med tillstånd från berörda 
markägare uppkommit. Förhoppningen är att cykelpro-
jektet kan öka tempot så att det kan slutföras under 
första halvåret 2019. 
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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 förbundsmed-
lemmarna. Kommunalförbundet ska också ansvara för 
att åtgärder vidtas så att bränder och skador till följd 
av bränder förebyggs samt främja annan olycks- och 
skadeförebyggande verksamhet som åvilar förbunds-
medlemmarna. Det ankommer på förbundet att fast-
ställa handlingsprogram efter hörande av förbunds-
medlemmarna. Uppdraget innebär att förhindra och 
begränsa olyckor, förbereda och genomföra rädd-
ningsinsatser, vidta åtgärder efter olyckor samt med-
verka i samhällets krishantering.  

Periodens väsentliga händelser 

• Ansvaret för medlemskommunernas risk- och in-
formationssäkerhetsarbete har överlåtits på rädd-
ningstjänsten. Den tidigare säkerhetssamordnaren i 
Mörbylånga kommun arbetar sedan årsskiftet på 
räddningstjänsten som Risk- och Informationssäker-
hetschef. 

• I slutet av februari drabbades Öland av ett snöoväder 
som innebar en påverkan på kommunerna. Rädd-
ningstjänsten assisterade hemtjänsten med bandvagn 
för att kunna ta sig ut till sina brukare. 

• En intern omorganisation har gjorts av räddnings-
tjänsten, där organisationen har delats upp i fyra verk-
samheter med en ansvarig ledare/chef för respektive 
verksamhet. 

• Den nya tankbilen levererades under januari. 

• Larmplanerna har uppdaterats för att effektivisera 
utlarmningarna av räddningstjänsten. 

• Samverkan i Södra Kalmar län (Öland, Kalmar, Ny-
bro och Emmaboda-Torsås) har inletts där organisat-
ionerna samverkar kring operativa resurser. 

Omvärldsanalys, utmaningar och kommande 
händelser 
Räddningstjänsten står inför stora utmaningar. Föränd-
ringar i samhället har lett till stora problem att bemanna 
deltidsstationer. Tekniska utvecklingar har skapat möjlig-
heter men även lett till nya och större risker för rädd-
ningspersonal vilket ställer ökade krav på resurser och 
kompetens. Att säkerställa att räddningstjänsten 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 an-
passa 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 trafikolyckor med nya bräns-
leformer, på grund av att kompetensen att ta fram meto-
der och taktik för dessa nya risker inte finns i organisat-
ionen. Eftersom det blir svårare och svårare att upprätt-
hålla beredskap och hantera risker kommer situationen 
endast bli värre och värre över tid om inget görs snart. 
Sänkning av räddningstjänstens 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 
försöka 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 rädd-
ningstjänsten 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 Kom-
munalförbund inte lever upp till lagens krav om att er-
bjuda 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 före-
slagna åtgärderna och därmed utveckla organisationen 
efter de risker och behov som finns, eller att inte genom-
föra 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 nu-
varande nivå, utan innebär att inom en ganska snar fram-
tid kommer förmågan sänkas. De åtgärder som föreslås 
syftar inte till marginella förbättringar av verksamheten, 
utan till att säkerställa att det i framtiden kommer finnas 
en räddningstjänst överhuvudtaget. 
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Mål 2018 
Verksamheten ska beskrivas, planeras och följas upp 
utifrån fyra perspektiv/målområden.  

Perspektiv – Förebyggande verksamhet 
Verksamhetsmål: 

• Verka för ett likvärdigt skydd mot olyckor på hela 
Öland. 

• Ha ett gott och effektivt bemötande mot privatperso-
ner och verksamheter 

Aktiviteter för att uppnå mål: 

• Utföra tillsyner enligt LSO och LBE i enlighet med 
uppgjord tillsynsplan. 

• Genomföra brandskyddsutbildningar till allmänheten 
samt kommunerna. 

• Tillse att sotning och brandskyddskontroll utförs en-
ligt gällande bestämmelser. 

 
Måluppfyllelse mäts med hjälp av nedanstående mått:  
 

 
 

Mått Mål 2018 Resultat  
2018-04-30 

Prognos 2018 Analys 

Utföra tillsyner enligt 
tillsynsplanen 

Följa planen Planering har gjorts för 
genomförande av tillsy-
ner. Ett antal tillsyner är 
även genomförda. 

Planerade tillsyner 
kommer genomfö-
ras enligt plan. 

Planering har gjorts 
med hänsyn till 
årets skiftningar i 
arbetsbelastning. 

Tillsynerna ska genom-
föras på ett effektivt 
sätt 

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

I ett fall har det tagit 
längre tid än tre veckor 
innan tjänsteanteckningen 
skickades ut. 

Målet kommer 
inte att uppfyllas. 

Målet kommer inte 
att uppfyllas på 
grund av ett en-
staka fall. Vid samt-
liga andra tillsyner 
som är gjorda hit-
tills har tjänstean-
teckningen skickats 
inom en vecka. 
Resultatet bedöms 
därför bli godtag-
bart ändå. 

Genomföra utbildning 
för barn 

Samtliga elever i 
årskurs 2, 5 och 8 
ska genomgå ut-
bildning 

Utbildningarna har plane-
rats och börjat genomfö-
ras. 

Utbildningarna 
kommer genomfö-
ras enligt planen. 

 

Utbilda kommunernas 
personal i D-HLR samt 
brand 

Genomföra 20 
utbildningstillfällen 
för respektive 
kommun 

Utbildningarna har plane-
rats och börjat genomfö-
ras. 

Utbildningarna 
kommer genomfö-
ras enligt planen. 

 

Följa upp sotning och 
brandskyddskontroll 
med Sotaren Sandher 

Uppföljning ska 
ske under 2018 

Det har planerats ett 
uppföljningsmöte/kvartal. 
Ett uppföljningsmöte har 
hittills genomförts. 

Fyra uppfölj-
ningsmöten kom-
mer göras. 

 

 
  



Delårsrapport 1 2018-04-30  
Verksamhetsberättelse Räddningstjänsten 

8 
 

Perspektiv – Operativ verksamhet 
Verksamhetsmål: 

• Utrustning och fordon för operativa uppdrag ska vara 
funktionsdugliga och ändamålenliga. 

• Räddningsinsatser ska genomföras på ett säkert och 
effektivt sätt. 

Aktiviteter för att uppnå mål:  

• Utrustning och fordon ska besiktigas och servas en-
ligt lagkrav och enligt tillverkares rekommendationer. 

• Uttjänt/ej ändamålsenlig utrustning ska bytas ut. 

• Insatser ska vid behov utredas för att dra lärdomar 
och utveckla verksamheten inför framtida insatser. 

• Utveckla den operativa samverkan med räddnings-
tjänsterna i södra Kalmar län. 

Måluppfyllelse mäts med hjälp av nedanstående mått:  

Mått Mål 2018 Resultat  
2018-04-30 

Prognos 2018 Analys 

Service och underhåll enligt 
plan 

Genomföras enligt 
plan 

Utrustning har 
servats enligt plan. 

Målet kommer att 
uppnås. 

 

Personlig skyddsutrustning 
ska bytas ut 

Bytas under 2018 Den personliga 
skyddsutrustningen 
är upphandlad och 
beställd. Denna 
planeras levereras 
under vecka 21. 

Målet kommer att 
uppnås. 

 

Inleda utökad operativ sam-
verkan med räddningstjäns-
terna i södra Kalmar län 

Någon form av 
utökad samverkan 
påbörjad 

Samverkan kring 
gemensam dykbåt 
samt högre befäl 
har inletts. 

Målet kommer att 
uppnås. 

 

 

Perspektiv – Medarbetare 
Verksamhetsmål: 

• Medarbetarna ska trivas på räddningstjänsten. 

• Medarbetarnas kompetenser ska tas tillvara och ut-
vecklas.

Aktiviteter för att uppnå mål:  

• Årliga medarbetarsamtal med samtlig fast anställd 
personal. 

• Aktivt arbeta för att medarbetare med särskild kom-
petens ska få nyttja denna. 

• Öka medarbetarnas kompetens genom lämpliga ut-
bildningar. 

Måluppfyllelse mäts med hjälp av nedanstående mått:  

Mått Mål 2018 Resultat  
2018-04-30 

Prognos 2018 Analys 

Medarbetarsamtal 120 medarbetar-
samtal 

Medarbetarsamtal 
är planerade. Dag-
tidspersonalen 
kommer ha med-
arbetarsamtal un-
der juni och del-
tidspersonalen 
under hösten. 

Målet kommer att 
uppnås. 

 

Hålla möten med de särskilda 
arbetsgrupperna inom olika 
ämnesområden 

4 möten med varje 
grupp 

Två möten har 
hållits under våren 
med varje grupp, 
ytterligare två 
kommer hållas 
under hösten. 

Målet kommer att 
uppnås. 
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Mått Mål 2018 Resultat  
2018-04-30 

Prognos 2018 Analys 

Kompetensutveckling Lämplig personal 
ska genomgå rele-
vanta vidareutbild-
ningar 

13 personer har 
gått/är anmälda till 
vidareutbildningar. 

Målet kommer att  
uppnås. 

 

 

Perspektiv – Ekonomi 
Verksamhetsmål: 

Verka för en välplanerad ekonomi som håller sig inom 
givna ramar. 

Aktiviteter för att uppnå mål:  

• Intern ekonomiuppföljning varje månad. 

• Intern kvartalsvis jämförelse med motsvarande period 
tidigare år för att se ekonomiska tendenser. 

• Avvakta med stora inköp som inte måste köpas in 
omedelbart till slutet på året, för att kunna skjuta fram 
dem till nästkommande år om budgeten inte tillåter 
inköpen innevarande år. 

 

Måluppfyllelse mäts med hjälp av nedanstående mått:  

Mått Mål 2018 Resultat  
2018-04-30 

Prognos 2018 Analys 

Månadsvis intern ekonomi-
uppföljning 

12 4 12  

Kvartalsvis intern jämförelse 
med tidigare år 

4 1 4  
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Ekonomisk uppföljning 

Resultat
Budget 

2018

Utfall    
2018-04-

30

Prognos 
2018

Avvikelse 
prognos mot 
budget 2018

Utfall   
2017

Avvikelse 
mot budget 

2017

Intäkter 371 349 370 0 1 253 948
Kostnader -28 368 -9 103 -28 368 0 -27 688 151
Nettokostnader -27 998 -8 753 -27 998 0 -26 435 1 098

Nettokostnad per verksamhet
Administration -1 385 -563 -1 385 0 -3 817 199

Varav personalkostnader -907 -382 -907 0 -3 156 359
Drift och underhåll -3 056 -725 -3 056 0 -1 622 -37

Varav personalkostnader -1 550 -375 -1 550 0
Operativt -16 506 -5 241 -16 506 0 -14 814 -146

Varav personalkostnader -14 582 -5 044 -14 582 0 -15 314 -1 499
Förebyggande -2 259 -583 -2 259 0 -343 40

Varav personalkostnader -2 093 -616 -2 093 0
Utbildning 0 0 0 0 22 102
Lokaler -4 792 -1 474 -4 792 0 -4 571 710
Personal drift och underhåll 0 0 0 0 -1 041 -56
Risk- & Infosäksamordning 0 -166 0 0 0 0
Individanpassat brandskydd 0 0 0 0 -2 73
Sotning 0 0 0 0 -43 13
Diverse materiel 0 0 0 0 -195 120
Körkort 0 0 0 0 -11 79
Nettokostnader -27 998 -8 753 -27 998 0 -26 435 1 098

 

Kommentarer till ekonomiskt utfall  
Räddningstjänsten har gjort om budgetens uppbyggnad 
till 2018. En uppskattning har gjorts av hur mycket medel 
som ska tillfalla respektive verksamhet. Under året kom-
mer det visa sig ifall denna fördelning stämmer eller ej. 
Korrigering kommer göras vid behov. 

En del åtgärder har vidtagits inför och under 2018 för att 
öka intäkterna till reella nivåer (höjd taxa för felaktiga 
automatlarm samt tillsyner) samt att minska kostnaderna 
(minska omfattningen på utlarmningar). Dessa åtgärder 
bedöms vara tillräckliga för att möta de ökade kostnader 
som inte fick täckning i 2018 års budget. Detta avser 
kostnader för lönerevision samt operativ samverkan med 
Kalmar. Kostnaderna för verksamheten Risk- & Infosäk-
samordning ska täckas av statliga bidrag. Dessa har inte 
ännu kommit in, därför går den verksamheten minus. 

En del oförutsedda ökade kostnader har uppstått: 

• Kostnaderna för hälsoundersökning av räddnings-
tjänstens personal – under de senaste åren har 
Avonova fakturerat en alldeles för låg kostnad. Till 
undersökningarna 2018 har detta rättats till och rädd-

ningstjänsten betalar nu det korrekta priset. Inget ret-
roaktivt krav kommer ställas, men eftersom de sen-
aste årens budget beräknats utifrån ett för lågt pris 
räcker inte budgeterade medel för denna ökade kost-
nad. Den ökade kostnaden jämfört med budgeterade 
medel är ca 250 tkr. 

• IT-kostnader från Borgholms kommun – budgete-
rade medel för IT-kostnaderna Borgholms kommun 
fakturerar räddningstjänsten är 100 tkr. Kostnaden 
för 2018 kommer hamna på ca 170 tkr, vilket är 70 
tkr utöver budget. 

Det är för tidigt att säga hur dessa ökade kostnader 
kommer påverka resultatet på helåret. Normal rutin för 
räddningstjänsten är att vänta med större kostnader till 
slutet på året då det är bättre koll på budgetprognosen. 
Detta tillämpas även i år. Möjlighet finns då att skjuta 
upp inköp och motsvarande till kommande år ifall pro-
gnosen inte ser ut att hålla. Än så länge vidtas inga andra 
åtgärder än så. 
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Investeringsredovisning 

Investeringsredovisning
Budget      

2018
Utfall          2018-

04-30
Prognos     

2018

Avvikelse 
prognos mot 
budget 2018

Utbyte av personlig skyddsutrustning 1 600 0 1 700 -100
Uppgradering/byte av utrustning i 
utryckningsfordon 900 53 800 100

Tankbil Borgholm 2 700 2 584 2 700 0
Friska brandmän 300 0 300 0
Summa 5 500 2 637 5 500 0  
Sammanfattning 
Än så länge följer budgeten riktvärdena. En del oförut-
sedda ökade kostnader har uppstått, men det är för tidigt 
att säga hur de påverkar resultatet på helåret, eftersom 
räddningstjänstens kostnader till stor del styrs av inträf-
fade larm vars kostnader inte går att förutse. 

Investeringarna genomförs enligt plan. Projektet ”Utbyte 
av personlig skyddsutrustning” bedöms bli ca 100 tkr 
dyrare än budgeterat. Detta kommer att korrigeras ge-
nom projektet ”Uppgradering/byte av utrustning i ut-
ryckningsfordon”.
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Driftredovisning 

Budget Utfall Prognos Utfall
2018 2018-04-30 2018 2017

Allmän verksamhet
Direktion -133 -41 -133 0 -180 -62

IT-kostnader 0 0 0 0 -92 -92

Revision -40 0 -40 0 -40 0

Oförutsedda kostnader -105 0 -105 0 -71 34

Förbundschef -200 -65 -200 0 -202 58

Eu-samordn. -696 -278 -696 0 -504 161

Hyra Mittpunkten -95 -30 -95 0 -92 -92

Summa Allmän verksamhet -1 269 -414 -1 269 0 -1 180 7

Driftsverksamheter
Turistorganisationen -5 700 -2 288 -5 700 0 -6 285 -585

Räddningstjänst -27 998 -8 753 -27 998 0 -26 436 1 098

Summa driftsverksamheter -34 966 -11 456 -34 966 0 -33 901 513

Finansieringsverksamhet
Finansverksamhet 37 686 12 570 37 486 -200 36 021 -650

Finansiella poster -20 -3 -20 0 -22 28

Avskrivningar -2 700 -694 -2 500 200 -1 879 321

Summa Finansieringsverksamhet 34 966 11 873 34 966 0 34 120 -301

FÖRBUNDET TOTALT 0 417 0 0 219 219

Avvikelse 
prognos  mot 

budget
Avvikelse mot 
budget 2017

 

 

Budget Utfall Prognos Utfall

2018 2018-04-30 2018 2017

Cykelprojektet 0 0 0 0 0 0

Summa cykelprojektet 0 0 0 0 0 0

Upparbetat utfall i balansräkningen 0 -638 -638 0 295 0

Avvikelse 
prognos  mot 

budget
Avvikelse mot 
budget 2017

 

 

 

  



Delårsbokslut 1 per 2018-04-30 med prognos för 2018 
Budgetavvikelser för verksamheterna 

13 
 

Budgetavvikelser för verksamheterna 
Här redovisas hur prognosen för 2018 förhåller sig till 
den budget som fastställts för den löpande verksam-
heten. Driftsredovisningen ovan redovisar budget för 
helåret, utfall för perioden 1 januari – 30 april samt 
avvikelse mellan budget och prognos.  

Allmän verksamhet 
Intäkter och kostnader under den allmänna verksam-
heten följer budgeterade medel.  

Turistorganisationen 
Ökade kostnader för säsongspersonal samt minskade 
intäkter kompenseras av vakanta tjänster. Resultatet 
för turistorganisationen totalt sett över året progno-
stiseras därför att hamna enligt budget. 

Cykelprojektet 
Det ekonomiska utfallet speglar att projekt inte har 
påbörjats enlig plan. Under perioden pågår dock flera 
delsträckor dels i projekteringsfas dels i upphandlade 
entreprenader. Planeringen är att upphandla ytterli-
gare projekteringar/entreprenader inom närtid vilket 
kommer att medföra avsevärd ökning av projektets 
kostnader under innevarande år. 

Räddningstjänsten 
Än så länge följer budgeten riktvärdena. En del oför-
utsedda ökade kostnader har uppstått, men det är för 
tidigt att säga hur de påverkar resultatet på helåret, 
eftersom räddningstjänstens kostnader till stor del 
styrs av inträffade larm vars kostnader inte går att 
förutse. 

Finansieringsverksamhet 
Inom finansieringsverksamheten saknas budgeterade 
medel för pensionsutbetalningar. Prognosen för året 
är att PO-påslaget inte räcker för att täcka pensions-
kostnaderna. Samtidigt bedöms avskrivningarna bli 
lägre än budgeterat. Totalt sett innebär detta att 
finansieringsverksamheten prognostiserat ett utfall 
som ryms inom tilldelade budgetramar. 

 




