
ÖLAND EN KOMMUN? 

Delaktighet, kommunikation information  

och förankring 



 
Vem är Stefan? 

• Organisationskonsult och vd SENSIA  1988-1992 

• Landstingsdirektör Jämtland 1992-1996 

• Regiondirektör Skåne 1996-1999 

• VD och Koncernchef Apoteket 1999-2010 

• VD Solving Efeso AB 2010-2012 

• Landshövding Kalmar län 2012-2016 

• GD finansdepartementet 2016-2018 
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Hur vi arbetar  

• En öppen process och inte en ny utredning 
 

• Tre alternativ 

- Som idag 

- Ökad samverkan 

- Kommunsammanslagning  
 

• Uppdraget omfattar inte en sammanslagning med Kalmar 
kommun 



Tidplan 

• Information & förankring i maj 

• Politisk process under hösten 

• Beslut i fullmäktigeförsamlingarna i december 

• Eventuell folkomröstning i juni 2019 

• Eventuell ny kommun 2023 



 

 

 

Sveriges kommuner står inför  

stora utmaningar!!! 



 
Utmaningar för Sveriges kommuner  

• En fortsatt urbanisering 
 

• En tuff demografisk utmaning 
 

• Etablering av nyanlända 
 

• Utmaning att fullt ut ta till vara digitaliseringen 
 

• Höga krav på kvalitén på den kommunala servicen – krav på 
valfrihet 

 
 
 
Källa: Statens kommunutredning  



 
Utmaningar för Sveriges kommuner  

• Klimatförändringar 

• Rekrytering av politiker och medarbetare med rätt kompetens 

• En stagnerade eller minskande skattebas ska räcka till allt 

större behov 

 

 

 

 

Källa: Statens kommunutredning  



 
Utmaningar för Ölands kommuner  

• Ytterliggare stärka det genuina Öland genom våra unika natur och våra 

öppna odlingslandskap 

• Vidmakthålla ett redan starkt varumärke Öland och ytterligare öka 

intresset för Öland som turistmål  

• Klara en bra kommunal service trots påfrestningarna från en tuff 

demografi och se till att hela Öland har en bra samhällsservice och får en 

positiv utveckling 

• Locka ungdomar att bo kvar på ön eller att komma tillbaka till ön 

• Se till att våra 11 000 fritidshus så långt möjligt är bebodda av 

skattebetalare på Öland 

 
 



 
Utmaningar för Ölands kommuner  

• De gröna näringarna på Öland ska fortsätta utvecklas på långsiktigt 

hållbart sätt 

• Klara av att stödja näringslivet på ett kompetent, snabbt och enhetligt sätt 

• Locka kompetens inom vissa specialistområden 

• Fullt ut dra nytta av digitaliseringens möjligheter 

• Orka med nödvändiga investeringar i infrastrukturen 

• Öppna upp Öland mot Kalmar, Regionen, Nationen och Internationellt 

 

 



Några nyckeltal 



Nyckeltal  

 Borgholm 

 10 859 

 21,58 % 

 170 727 

 59 858 

 4 317 

 13 947 

  

    Mörbylånga 

Invånare    15 000 

Kommunal skatt   21,41 % 

Skatteunderlag (kr/inv)             187 969 

Skatteintäkter (kr/inv)   55 641 

Investeringar (kr/inv)    9 253 

Investeringar (kr/inv) koncernen     9 815 

 Riket 

 15 322 

 20,74 % 

 208 818 

 44 792 

   



Befolkningsstatistik  

• Mörbylånga  Befolkningsutveckling 

• Borgholm  Demografi 

    Försörjningsbörda  



Vad kostar vi! 



Flyttningar in- och utrikes 2008-2017 

Inrikes 
inflyttade 

Inrikes 
utflyttade 

Inrikes 
netto Immigranter Emigranter 

Utrikes 
netto 

Totalt 
flyttnetto 

Mörbylånga 7 809 7 103 706 1 068 322 746 1 452 

Borgholm 5 384 6 153 -769 1 839 272 1 567 798 

Kalmar 34 818 33 257 1 561 5 025 2 086 2 939 4 500 

Torsås 3 317 3 648 -331 845 169 676 345 

Mönsterås 5 360 6 276 -916 1 892 221 1 671 755 

Gotland 20 525 19 810 715 2 814 1 286 1 528 2 243 



Den statliga kommunutredningen 



Är det dags för kommunsammanläggning?  

• Vid 1974 års kommunreform ansågs 8 000 inv vara 

kritisk gräns för att bedriva effektiv verksamhet 

• Kommunreformsutredningar i Danmark, Norge och 

Finland pekar på minst 20 000 inv som önskvärt för 

effektiv verksamhet 

• År 2040 beräknas vi ha 56 kommuner < 8 000 inv  

(19 %) och 164 kommuner < 20 000 inv (56 %) 
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• Förmodligen inga stora ekonomiska vinster att 

hämta hem genom sammanläggningar, men 

gleshet, bosättningsmönster och funktionella 

kopplingar spelar roll 

 

• Kapacitets- och kompetensmässiga argument finns 

dock sannolikt 

 

• Lokal identitet och maktrelationer regionalt spelar 

roll 

Finns det motiv för 

kommunsammanläggningar? 
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Tre alternativ  

• Som idag 

• Utökat samarbete  

• Kommunsammanläggning  

 



Som idag  

• Det befintliga består och skapar  
trygghet 

• Bibehåller nuvarande identiteter i 
respektive kommun 

• Närhet till förtroendevalda och tydligt 
ansvarsutkrävande 

• Mindre enheter skapar överblick 

• Kontinuitet  

• Tar inte tillvara möjligheterna som finns 
i en förändringsprocess 

• Svårigheter att locka kompetens 

• Synergier och stordrift tas inte till vara 
för att möta framtidens utmaningar 

• Vi tar inte fullt ut nyttan av vårt 
varumärke Öland  

• Slipper genomföra en stor 
förändringsprocess 

• Befolkningens behov är enklare att 
tillvarata inom befintliga enheter  

• Mindre organisationer kan arbeta med 
mindre hierarki och med snabba 
beslutsvägar  

•  Svårigheter att klara framtidens utmaningar  

• Ansträngd kommunal ekonomi och problem 
med kvalitén i den kommunala servicen  

• Dålig befolkningstillväxt 

• Sårbara organisationer som har problem med 
effektiviteten och kompetensförsörjningen  

• Stärker inte kommunens förhandlingsstyrka   

 



Utökat samarbete  

• Ta tillvara synergier utan 
sammanslagning 

• De bästa kompetenserna från de två 
kommunerna tas tillvara 

• Ett lärande mellan kommunerna kan ge 
positiva effekter  

• Kan öka effektiviteten  

• Varje nytt samarbetsområde föregås av många diskussion 
om inriktning, kompetenser, former för integration mm  

• Insyn och dåliga möjligheter till ansvarsutkrävande i flera 
former av samarbete 

• Samverkan blir svår inom kommunernas kärnverksamheter 

• Om stor del av kommunernas verksamhet blir föremål för 
samarbete så tunnas de två kommunernas innersta kärna ut 

• Styrningen kan bli komplicerad inom de verksamheter  
som är föremål för samverkan 

• Ett långtgående samarbete skapar otydlighet utåt-  
vem som ansvar ar för vad? 

• Nya kompetenser kan lockas för att bygga nya 
samarbetslösningar  

• Nya möjligheter till samarbete kan bli följden 
av den statliga kommunutredningens arbete  

• De mest långtgående samarbetet skulle kunna 
vara att all förvaltning och utförande ligger i 
en organisation. Den politiska styrningen 
utgår från vardera kommun 

• Kommunernas varumärke tunnas ut och 
potentialen i varumärket Öland nyttjas inte fullt 
ut 

• Samverkan blir inte tillräckligt omfattande för att 
klara framtidens utmaningar 

• Slitningar skapas mellan de två kommunerna om 
hur och inom vilka områden som ska bli föremål 
för samarbete  

• Spänningar i samarbetet vid förändringar i 
politisk majoritet eller ekonomisk utveckling 



Kommunsammanläggning 

    

Positiva faktorer 

  

Negativa faktorer 

  

  

  

Styrkor Svagheter 

  

  

  

  

Möjligheter 
 Trender i omgivningen 

 Teknologiska framgångar 

 Ouppfyllda kundbehov 

 Ändrade regleringar 

Hot 
 Ändrade trender 

 Nya distributionskanaler 

 Handelshinder 

 Nya substitut 

• Vi kan dra nytta av och stärka identiteten Öland 

• Vi lockar komptens till den sammanslagna kommunen – 
kompetens som är lockade av processen 

• Vi kan driva ett aktivt arbete med att utveckla Öland och våra 
styrkor i gröna näringar, besöksnäring och övrigt näringsliv 

• Som tredje största kommun i länet blir vi en stark 
förhandlingspart gentemot Kalmar, regionen och staten 

• Vi klarar de geografiska utmaningarna och bygger framtidens  
bästa äldreomsorg 

• Vi ökar kvalitén i de kommunala verksamheterna  

• Vi har möjlighet att skapa effektiva strukturer inom den 
kommunala servicen  

• Vissa medborgare upplever att förändringen 
innebär en centralisering och vi får en ännu 
större glesbygdsdiskussion 

• Vi får ett vi och dem mellan de som har varit för 
respektive mot kommunsammanslagningen  

• Processen vid sammanslagningen hanteras 
oskickligt och skapar organisationskaos  

• Vi står starka inför kommunernas utmaningarna  

• Vi stärker Öland som varumärke 

• Vi ökar vårt samarbete med framförallt Kalmar 

• Vi kan locka sommarölänningar att bosätta/skriva sig här 

• Vi bygger en decentraliserad ny kommunal organisation på 
Öland som bygger på olika servicepunkter på många platser 
och vi nyttjar digitaliseringen fullt ut 

• Vi startar en genomtänkt förändringsprocess där vi har vänt 
på alla stenar 

• Vi kan se till att alla delar av Öland utvecklas och har en bra 
kommunal service  

• En bristfällig sammanslagningsprocess skapar problem 

• Den gamla kommun identiteten försvinner 

• Vi får demokratiförluster som inte är acceptabla  

• Vi lyckas inte ta hem rationaliseringspotentialen i lägre 
kostnader eller högre kvalité  

• Mycket energi läggs på att överbygga kulturskillnaderna 
mellan de två kommunerna  

• Vi lyckas inte dra nytta av det nya Öland  

• Konflikter om formfrågor som var kommunhuset ska 
ligga 



Hur gör jag min röst hörd? 



Frågor vi vill ha svar på  

• Komplettera utmaningarna för kommunerna 

 

• Ge din syn på analyserna av de tre 
alternativen 



 
 
 
 
 
 
 

Kontakt 
 

www.morbylanga.se/olandenkommun  
 

www.borgholm.se/olandenkommun  
 

olandenkommun@oland.se 
 

Synpunkter senast 2018-06-29 

http://www.morbylanga.se/olandenkommun
http://www.borgholm.se/olandenkommun
mailto:olandenkommun@oland.se


Menti  

• www.menti.com 

• Tryck in koden: XXXXXX 

 

• Vad är den största utmaningen? 

• Vilka alternativ tror du klarar framtidens 
utmaningar på bästa sätt? 

http://www.menti.com/


Tack för ditt intresse! 


