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TILLSAMMANS SKAPAR
VI KLIMAT ATT VÄXA I
I din hand håller du Kalmar läns regionala utvecklingsstrategi. Den är resultatet av en omfattande dialog med kommuner, landsting, myndigheter, företrädare för näringsliv, utbildningsanordnare och föreningsliv samt representanter
för grannlänen. Kalmar län står inför en stor förändring vad gäller det regionala
utvecklingsarbetet då vi 2019 kommer bilda region. Förändringen kommer
skapa nya och bättre förutsättningar för att hantera de utmaningar och
möjligheter som vi står inför.
Nu samlas vi kring en gemensam målbild – Klimat att växa i. Vi ska skapa en
region där människor växer och där företag och organisationer etablerar sig
och utvecklas. En region där nära samverkan mellan regionens alla aktörer
ger länet en unik konkurrenskraft och en stark koppling mellan stad och land.
Tillsammans har vi pekat ut fyra prioriterade utvecklingsområden som vi
behöver arbeta med för att skapa klimat att växa i:
•
•
•
•

Delaktighet, hälsa och välbefinnande
God miljö för barn och unga
Hållbar samhällsplanering
Stärkt konkurrenskraft

Den regionala utvecklingsstrategin är en övergripande strategi och det är
i fördjupade strategier och planer som vi tydliggör vilka åtgärder som ska
genomföras för att nå målet. Genomförandet är ett ansvar som vilar på
många olika aktörer. Strategin vänder sig till förtroendevalda och tjänstemän
i offentlig sektor i Kalmar län, men också till företrädare för näringsliv och
föreningsliv. Utifrån våra olika uppdrag har vi alla olika roller och ansvar i
arbetet med att genomföra strategin. Tillsammans skapar vi handlingskraft
och påbörjar nu arbetet med att nå vår målbild.

Ulf Nilsson

Anders Henriksson

Ordförande
Regionförbundet i Kalmar län

Ordförande
Landstinget i Kalmar län

Omslagsbild
Fotograf Josefina Norman, Fotograf Josefina
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Klimat att växa i – vår målbild
År 2030 är Kalmar län en hållbar region där
människor växer och där företag och organisationer etablerar sig och utvecklas. Nära samverkan
mellan regionens alla aktörer har gett länet en
unik konkurrenskraft och en stark koppling
mellan stad och land.
År 2030 har regionen gått från ord till handling. Länet tar vara på sina styrkor, arbetar
med sina begränsningar och svarar på utmaningar och omvärldens förändringar med
hållbara lösningar. Länets aktörer har med kraft tagit vara på de nya förutsättningarna
och tar ansvar för hela länet, från stad till landsbygd.
I fokus står människorna som lever, bor och verkar i vår region. Det är människor
som ser möjligheter, förändrar och skapar innovationer. År 2030 har alla människor
i Kalmar län möjlighet att utvecklas, var och en efter sina önskningar, oavsett bakgrund och oavsett förutsättningar. Regionen erbjuder ett tryggt liv i en god miljö
och en välfärd som ger förutsättningar för hälsa och välbefinnande.
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Det regionala tillväxtarbetet skall vara
jämställt – alla grupper ska ha samma
förutsättningar att nå makt, inflytande
och tillgång till tillväxtresurser.

6

Att fortsätta lära genom hela livet är en självklarhet, liksom att gemensamt bygga vidare på ett klimat som är öppet och inkluderande. Genom satsningar på infrastruktur
har regionen blivit mer tillgänglig och Sverige och världen har flyttats ännu närmre.
Länets unga är framtiden och vår största tillgång. Vi tar vara på barn och ungas kreativitet och idéer kring regionens utveckling. Barn och unga har en stark röst i samhället
och känner att de blir lyssnade på. I gengäld ser ungdomar regionen som en bra plats
att leva vidare på eller att så småningom återvända till. Universitetet lockar ungdomar
till vidareutbildning, forskning och internationella nätverk. Och när utbildningen är slutförd eller avhandlingen skriven, erbjuder Kalmar län nya möjligheter att utvecklas.
Kalmar län år 2030 är ett hållbart samhälle som vi med stolthet vill lämna över
till våra barn. Det innebär att vi tar ansvar för en hållbar utveckling lokalt, regionalt,
nationellt och i förlängningen globalt. En miljö i balans där jord, skog och sol bidrar
med råvaror och förnybar energi är en förutsättning liksom en frisk Östersjö. Omställningen till ett fossilbränslefritt samhälle har gett regionen kraft och självförtroende.
Länets gröna näringar har stark internationell konkurrenskraft och samhällets beslut
präglas av hållbarhet ur alla perspektiv.
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Traditionella näringar växer vidare genom ständig förbättring samtidigt som nya idéer,
företag och branscher gror i ett närande klimat. Både offentlig sektor och näringslivet
lockar ny, välutbildad kompetens till länet. Samarbetet mellan näringsliv, offentlig sektor, forskning och utbildning skapar nya innovationer och ger regionen en unik konkurrenskraft. Vår starka och nära samverkan är vår gemensamma framgångsfaktor och
har blivit en förebild för andra regioner.
Välkommen till Kalmar län år 2030!
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DEN GEMENSAMMA FÄRDRIKTNINGEN
Den regionala strategin som du håller i din hand är hela länets strategi. Det
är en vägvisare som pekar ut i vilken riktning vi vill att länet ska utvecklas.
Genom att arbeta för en gemensam målbild skapar vi tillsammans förutsättningar för att Kalmar län ska få ett klimat att växa i.

Kalmar läns regionala utvecklingsstrategi, RUS, är en över-

verksamhetsområden verka för att målet för den regionala

gripande strategi för länets utveckling. Strategin anger en

tillväxtpolitiken uppnås. Länsstyrelsen har rollen att bevaka

långsiktig riktning för utvecklingsarbetet i Kalmar län. Målet

statens intressen regionalt och bidra till regional utveckling.

för det regionala tillväxtarbetet är att skapa hållbar utveck-

Kommunerna har ansvaret för förvaltningen av kommunala

ling. Syftet med RUS är därmed att skapa livskvalitet för in-

resurser och för utvecklingen lokalt.

vånarna och en hållbar samhällsutveckling, inom ramen för
ekologins gränser och med en stark ekonomi som medel.

Strategin har arbetats fram i nära dialog med kommuner,

att vara inkluderande men kan ändå innebära att skillnader

naturresurser. Agenda 2030 utgör ramen för den regionala

Hur arbetet ska genomföras beskrivs vidare i fördjupade

landsting, myndigheter, företrädare för näringsliv, utbild-

i förutsättningarna för olika individer att ta del av insatser

utvecklingsstrategin och de prioriterade utvecklingsområ-

strategier och planer. RUS är den regionala länken mel-

ningsanordnare och föreningsliv samt representanter för

förbises. Förutsättningar kan variera utifrån olika maktord-

den vi enats om. De globala målen täcker in sociala, mil-

lan strategier på nationell och internationell nivå och den

grannlänen. Sammanlagt har över 700 personer varit del-

ningar som kön, ålder, socioekonomisk bakgrund, sexuali-

jömässiga och ekonomiska hållbarhetsdimensioner och

planering som omsätts i handling genom kommunala över-

aktiga och delat med sig av tankar och åsikter. Innehål-

tet, etnicitet, hudfärg, tro, boende i stad eller på landsbygd,

ska genomföras på regional och lokal nivå. En del av detta

sikts- och utvecklingsplaner.

1

let tar också sin utgångspunkt i analyser av länets nuläge

osv. Det är därför viktigt att analysera hur olika grupper på-

arbete handlar också om att öka invånarnas kunskap om

inom en rad olika samhällsområden. Nulägesanalysen och

verkas av utformningen av olika insatser och om särskild

hållbar utveckling.

RUS vänder sig till förtroendevalda och tjänstemän i offentlig

dialogerna ligger till grund för en målbild, fyra prioriterade

hänsyn behöver tas till någon grupps förutsättningar. Be-

sektor i Kalmar län, men också till företrädare för näringsliv

utvecklingsområden samt ett antal strategier för att nå den

hovet kan variera mellan olika frågor och över tid, eftersom

Social hållbarhet

och det civila samhällets organisationer. Utifrån våra olika

målbild som vi gemensamt har enats om.

olika faktorer samverkar till att skapa utsatthet eller privile-

Den sociala hållbarhetsdimensionen utgår från alla män-

gier för individer eller grupper i en viss kontext. Den nulä-

niskors lika värde och handlar om frågor som rör mänsklig

uppdrag har vi alla olika roller och ansvar i arbetet med att
genomföra RUS. RUS är ett prioriteringsunderlag som defi-

Den regionala utvecklingsstrategin kommer att följas upp i

gesanalys som ligger till grund för RUS och den återkom-

utveckling, delaktighet och lika möjligheter för alla, oavsett

nierar de utmaningar och möjligheter kopplade till regional

ett årligt regionalt forum genom ett antal utvalda indikato-

mande uppföljningen är därför viktiga kunskapsunderlag

kön, ålder eller andra förutsättningar. Arbetsliv, utbildning,

utveckling som bedöms ha störst betydelse för länet fram

rer. Dessa ger en bild av utvecklingen i länet och inom de

vid utformningen av olika insatser.

hälsa, inkomster, kreativitet och delaktighet är exempel på

till 2030. RUS avgränsas därmed till områden av strategisk

fyra utvecklingsområdena. Konkreta insatser kommer att

betydelse och till områden som kräver samhandling mel-

utvärderas genom indikatorer kopplade till de olika hand-

I många fall kan det finnas ett värde i att synliggöra grup-

ter, större möjlighet att påverka sin livssituation samt en vik-

lan olika aktörer och över gränser. Det innebär att RUS inte

lingsplaner som styr genomförandet av RUS. Uppföljningen

per eller poängtera skillnader mellan grupper. Att främja

tig identitet för länsinvånarna. En ekonomisk tillväxt som

omfattar allt regionalt utvecklingsarbete.

är ett kunskapsunderlag som ligger till grund för styrningen

en jämlik och jämställd hälsa, eller att fokusera på insatser

leder till utslagning och utanförskap är inte hållbar. Välmå-

av det regionala utvecklingsarbetet och syftar till att binda

som ger barn och unga en jämlik och jämställd uppväxt är

ende, kreativa och företagsamma invånare är en förutsätt-

Från ord till handling

samman de olika planeringsprocesser som sker på natio-

exempel på sådana fall, där syftet med strategierna är att

ning för all form av utveckling. Genom stärkt delaktighet

Regionförbundet i Kalmar län har som regionalt utveck-

nell, regional och lokal nivå.

jämna ut ojämlika eller ojämställda villkor för att åstadkom-

inom alla grupper av befolkningen skapas en grund för att

ma en god utveckling för alla.

behålla invånare i länet men också attrahera nya.

lingsansvarig aktör uppdraget att ta fram RUS, enligt för-

frågor som ingår i området. Att delta i arbetslivet ger inkoms-

ordningen om regionalt tillväxtarbete (2017:583). Uppdra-

Jämställt utvecklingsarbete

get innebär att utarbeta ett regionalt utvecklingsprogram

När RUS formulerats har konsekvenserna analyserats för

Hållbar regional utveckling

Miljömässig hållbarhet

och samordna genomförandet, att löpande följa utveck-

grupper av män, kvinnor, pojkar och flickor. Det regionala

I september 2015 antog världens stats- och regeringsche-

Miljö- och klimatfrågorna är globala och har stora konse-

lingen i länet och de funktionella analysregionerna i förhål-

tillväxtarbetet ska vara jämställt, med vilket avses att kvin-

fer Agenda 2030, som innehåller 17 globala hållbarhetsmål

kvenser både idag och i framtiden. För att lösa dagens

lande till regionala och nationella mål, samt att följa upp,

nor och män ska ha samma förutsättningar att nå makt,

som fram till år 2030 ska leda till en hållbar och rättvis fram-

miljöproblem och förebygga morgondagens måste vi börja

låta utvärdera och till regeringen årligen redovisa resulta-

inflytande och tillgång till tillväxtresurser. Vi har valt att

tid. Dessa mål innebär bland annat att utrota fattigdom och

lokalt med att hushålla med naturens begränsade resurser.

ten av det regionala tillväxtarbetet. Detta uppdrag kom-

i möjligaste mån använda ett könsneutralt språk. Vi talar

hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, upp-

Hållbar tillväxt på miljöområdet handlar bland annat om

mer den 1 januari 2019 att övergå till den då nybildade

därför om att ”alla” ska ha tillgång till resurser som utbild-

nå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor

hur vi nyttjar och återvinner våra naturresurser, använder

region
kommunen. Statliga myndigheter ska inom sina

ning, vård eller inflytande. Ett könsneutralt språk syftar till

samt säkerställa ett varaktigt skydd för vår planet och dess

miljö- och hälsoskadliga ämnen och om länets bebyggelse

1. Bilaga 1 (Nulägesanalys Kalmar län 2017)
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Den framtida arbetskrafts- och kompetensförsörjningen
är en nyckelfråga för länets långsiktiga utveckling. Det
handlar dels om hur vi hanterar utmaningen med stora
pensionsavgångar och en åldrande befolkning, dels hur
vi ökar kunskapsinnehållet och därigenom konkurrens
kraften inom näringslivet.

och transportsystem. Det handlar också om hur vi skyddar

länets kompetensförsörjning och för att knyta samman bo-

ekosystem för att ge förutsättningar för en god livsmiljö för

ende, arbete, utbildning och fritid och skapa god tillgänglig-

alla levande varelser, och för att dessa ska kunna leverera

het till exempelvis vård, omsorg, utbildning och kultur.

de ekosystemtjänster som krävs för att upprätthålla eller
förbättra människans välmående.

Tre övergripande perspektiv påverkar länets
utveckling

FN:s klimatpanel IPCC har slagit fast att klimatet har för-

Förutom de tre hållbarhetsdimensionerna finns tre andra

ändrats till följd av människans påverkan. Den temperatur-

perspektiv som påverkar länets utveckling. Dessa är kom-

ökning som hittills ägt rum leder till en rad förändringar runt

petensförsörjningen av länets arbetsmarknad, hur den

Digital omställning

avstånd mellan människor. Om människor i ett samhälle

om på jorden. Isar och glaciärer smälter, snötäcket minskar,

digitala omställningen kan användas som en utvecklings-

Den digitala omställningen är en stark samhällsförändran-

inte delar en grundläggande världsbild och människor med

vädret blir mer extremt, nederbördsförhållanden föränd-

resurs; samt vikten av internationellt samarbete för vidare

de kraft som på mindre än trettio år förändrat människans

olika åsikter inte möts riskerar polariseringen mellan män-

ras, permafrostens tjocklek minskar, havsytan stiger och

utveckling.

förutsättningar och beteenden radikalt. Därför talar vi nu-

niskor och grupper i samhället att öka.

mera inte längre om att digitalisera befintliga företeelser –

havsvattnet försuras. Sammantaget får detta mycket stora
konsekvenser för jorden, dess ekosystem, människor och

Kompetensförsörjning

den digitala omställningen påverkar alla områden i samhäl-

Internationalisering

samhällen. För att motverka fortsatta temperaturökningar

Den framtida arbetskrafts- och kompetensförsörjningen är

let. Vi ska dra nytta av den digitala omställningen för att

Internationellt arbete, inom EU och i ett större globalt per-

måste de klimatpåverkande utsläppen minska. Samtidigt

en nyckelfråga för länets långsiktiga utveckling. Det handlar

vitalisera och stärka Kalmar län. Alla i länet ska ha möjlighet

spektiv, är en förutsättning för att vi ska kunna möta de

måste vi börja anpassa vårt samhälle till ett framtida klimat

dels om hur vi hanterar utmaningen med stora pensions-

att använda digitala samhällstjänster, för att skapa nya vär-

samhällsutmaningar som Kalmar län står inför. Det kan

med högre temperaturer, förändrade nederbördsmängder,

avgångar och en åldrande befolkning, dels hur vi ökar kun-

den och motverka digitalt utanförskap. Detta förutsätter en

handla om ökad global konkurrens, den demografiska ut-

förhöjda vattennivåer och mer frekventa extrema väder

skapsinnehållet och därigenom konkurrenskraften inom

stark digital infrastruktur och kompetenshöjande aktiviteter.

vecklingen eller klimat-, miljö- och energifrågor. I en allt

situationer.

näringslivet. Detta förutsätter att hela utbildningskedjan

mer globaliserad värld blir omvärldskunskap och omvärlds-

fungerar, från det att fler elever avslutar gymnasieskolan

IT-sektorn är i sig en av de snabbast växande näringarna

bevakning allt viktigare. Flertalet av de regionala utveck-

Ekonomisk hållbarhet

med godkända betyg till att förutsättningarna för det livs-

men är inte den enda effekten av teknikutvecklingen. Tradi-

lingsfrågor som tas upp i RUS behöver drivas på en in-

Ekonomisk utveckling är vårt medel för att uppnå livs-

långa lärandet förbättras i hela länet och hos alla grupper i

tionella affärsmodeller utmanas samtidigt som omställning-

ternationell arena, med internationellt engagemang och i

kvalitet för invånarna i länet och en fortsatt god utveck-

samhället. Höjd utbildningsnivå och kompetens är inte en-

en ger stora möjligheter till effektivisering och utveckling av

internationella samarbeten. Här ger Kalmar läns strategiska

ling av samhället. För att bli ekonomiskt starkare är pro-

bart en fråga om universitets- eller högskoleutbildning, utan

nya tjänster, produkter och affärsmodeller. Också offentliga

läge i Östersjöregionen stora möjligheter. Vi var tidigt ute

duktivitetsutveckling inom näringslivet och offentlig sektor

även privata aktörer och aktörer inom ideell sektor som ex-

aktörer behöver utveckla sina verksamheter och omvärde-

med att knyta kontakter i regionen som nu är en stark platt-

samt förmågan att sälja nya varor och tjänster avgörande.

empelvis studieförbund, folkhögskolor och anordnare av

ra sina roller. Genom e-tjänster och effektivare processer

form för fortsatt samverkan och gemensamma insatser i

Digitalisering som verktyg kan användas för ett effektivt

YH-utbildningar har viktiga roller i arbetet med kompetens-

kan dialogen mellan medborgare och offentlig sektor stär-

Östersjöregionen.

resursutnyttjande. Att värdet av det som produceras ökar

försörjning. Arbetet syftar till att säkra matchningen mellan

kas. Genom ökad insyn och större delaktighet kan tilliten till

är viktigt, bland annat för att möjliggöra högre inkomster för

arbetsmarknadens kompetensbehov och utbildningssys-

demokratin öka.

länets befolkning, men också för att skapa resurser till häl-

temen. Det innebär dels att rätt utbildningar behöver er-

so- och sjukvård, barnomsorg, utbildning och pensioner.

bjudas eller göras tillgängliga i länet, men också att utbild-

Vi vet också att det digitala samhället kan innebära nya ris-

andra och därmed har också utbytet och överföringen av

Den ekonomiska utvecklingen får dock inte ske på bekost-

ningar inom de bristyrken som identifierats i länet behöver

ker och sårbarheter och måste därför ständigt tillämpa ett

innovativa idéer och tankar ökat. Länets näringsliv får till-

nad av miljön, människors välfärd eller den sociala sam-

göras mer attraktiva. En viktig del i arbetet är att skapa mil-

säkerhets- och integritetsperspektiv. Tekniken skapar nya

gång till nya marknader, samtidigt som de möter ökad kon-

manhållningen. En förutsättning för en fortsatt ekonomisk

jöer för möten mellan näringslivet, utbildningsanordnare

möjligheter att kommunicera och minskar därigenom av-

kurrens från företag i andra länder. Med en ökad öppenhet

utveckling i länet är satsningar på bland annat utbildning,

och offentlig sektor.

stånden mellan människor. Samtidigt blir det möjligt att

är även demokratiperspektivet viktigt att arbeta vidare med.

infrastruktur och kommunikationer. Detta för att säkra
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Globaliseringen har gjort att vi fått tillgång till ett ökat utbud
av varor och tjänster. Människor har kommit närmare var-

välja och välja bort information, vilket kan leda till ett ökat
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KLIMAT ATT VÄXA I ÄR MÅLBILDEN
FÖR KALMAR LÄN ÅR 2030.

Klimat att växa i

För att nå målbilden fokuseras utvecklingsarbetet på fyra prioriterade utvecklingsområden. Dessa utvecklingsområden genomsyras av tre perspektiv: kompetensförsörjning, digital omställning
och internationalisering. De 17 globala hållbarhetsmålen i Agenda
2030 utgör ramen för det regionala utvecklingsarbetet. Utförlig
information om de globala målen finns på www.globalamalen.se

T RE PE RS PE K T I V
Digital omställning
Kompetensförsörjning
Internationalisering

MILJÖMÄSSIG HÅLLBARHET
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EKONOMISK HÅLLBARHET

SOCIAL HÅLLBARHET

F Y R A U T V EC K L IN G S O M R Å D E N

Stärkt konkurrenskraft

3

Hållbar samhällsplanering
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God miljö för barn och unga
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1

Delaktighet, hälsa
och välbefinnande

AGENDA 2030

VÅRA STYRKOR

10

Astrid Lindgrens Värld är en teaterpark
där besökarna kan uppleva Astrid Lindgrens
sagofigurer i sina riktiga miljöer. Parken
har varje år ca 490 000 besökare, varav
drygt 30 procent ifrån utlandet.

Många svenska och internationella
ornitologer och botaniker besöker
varje år Ölands fågellokaler och
unika växtmiljöer.

VÅRA STYRKOR
Kalmar läns tillgångar och styrkor utgör en stark plattform för utveckling och
profilering av regionen. Genom att dra nytta av och bygga vidare på dessa
kan vi stärka vår konkurrenskraft såväl nationellt som internationellt.
Starka varumärken och kompetensområden

bästa kvalitet, säkerhet och tillgänglighet, genom fokus på

Kalmar län har många internationellt konkurrenskraftiga

bland annat digital förnyelse. eHälsomyndighetens etable-

profilområden inom bland annat energi- och miljöteknik,

ring i Kalmar stärker e-hälsoområdet både regionalt och

besöksnäring, livsmedelsindustri samt delar av tillverk-

nationellt.

ningsindustrin. Utvecklingen inom länets livsmedelssektor
är unik i Sverige: Länet står för drygt två procent av Sveri-

Byteatern Kalmar läns teater, Kalmar konstmuseum, Kal-

ges befolkning men svarar för en fjärdedel av produktio-

mar läns museum och Kalmar läns musikstiftelse är starka

nen av kyckling och mer än en tiondel av produktionen av

regionala kulturaktörer. Länets föreningar är starka inom

mjölk, ägg och nötkött. Ytterligare ett starkt profilområde

olika områden och genom samverkan har de skapat ett

är skog och trä, där en innovationsmiljö inom smart bo-

imponerande utbud av musik- och idrottsevenemang. Det

ende är under uppbyggnad. I Glasriket, som ligger i Kalmar

rika natur- och kulturutbudet är grunden för att länet som-

och Kronobergs län, har glas tillverkats i över 350 år. Där

martid är ett av Sveriges populäraste besöksområden med

skapas innovativa produkter och upplevelser av formgivare,

över tre miljoner kommersiella gästnätter per år.

glasblåsare och näringsliv, med ett nytänkande som utgår
från hantverkstradition och passion för glaset som material.

Stor kunskap inom klimat- och energifrågor
Kalmar län har som mål att bli fossilbränslefritt 2030 och

I Kalmar län finns många av den svenska besöksnäring-

vi har goda möjligheter att uppnå detta. Två tredjedelar av

ens mest kända varumärken, bland annat Astrid Lindgrens

energianvändningen i Kalmar län är fossilbränslefri. Vi har

Värld, Borgholms Slott, Kalmar Slott, Solliden, Glasriket och

gott om skog i länet och utmärkta förutsättningar för vind-

Visfestivalen i Västervik. Besöksnäringen har fem starka

kraft och solenergi. Länet har dessutom en hög kompe-

destinationer: Öland, Kalmar, Glasriket, Astrid Lindgrens

tens inom energiområdet. I Oskarshamn finns SKB:s mel-

Vimmerby och skärgårdsstaden Västervik. Förutom den

lanlager för det använda kärnbränslet. Knutet till lagret finns

långa kuststräckan finns också stora natur- och kulturvär-

Äspölaboratoriet som lockar forskare, specialister och be-

den i inlandet bland annat i form av skog och fiskesjöar.

slutsfattare från hela världen med sin världsunika forskning.

Besöksnäringen har en stark tradition i länet och är i stora
delar platsbunden med koppling till länets genuina naturoch kulturmiljöer.

En attraktiv och internationell kunskapsmiljö vid
Linnéuniversitetet
Linnéuniversitetet, ett modernt internationellt universitet i

Ett kompetensområde som är under stark uppbyggnad

Småland, är landets yngsta universitet och erbjuder 150 ut-

är e-hälsoområdet. Inom hälsoområdet är ambitionsnivån

bildningsprogram och 2 000 fristående kurser. Forskning-

hög och målet är att även fortsättningsvis erbjuda Sveriges

en vid Linnéuniversitetet håller hög kvalitet och spänner

Kalmar län har många internationellt konkurrenskraftiga
profilområden inom bland annat energi- och miljöteknik,
besöksnäring, livsmedelsindustri samt delar av tillverkningsindustrin.
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Vid SKB:s underjordiska berglaboratorium på Äspö norr om Oskarshamn
sker en stor del av forskningen kring
slutförvaring av använt kärnbränsle.
Här testas olika tekniska lösningar i
full skala och i verklig miljö.

VÅRA STYRKOR
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över en rad olika discipliner. Särskilt framstående forskning

på en enskild ö tas tillvara på ett optimalt sätt. Med ca

bedrivs inom universitetets spetsforskningsmiljöer; Lin-

900 000 besökare per år är Södra Ölands odlingsland-

naeus University Centres. Där studeras allt från exempel-

skap ett av de populäraste kulturhistoriska besöksmålen i

vis ekologi och evolution till diskriminering och integration,

landet. Det levande odlingslandskapet erbjuder också för-

biovetenskap och big data. Universitetet har stor betydelse

utsättningar för en god livskvalitet och bidrar därmed till

för regionens utveckling och det finns ett starkt samarbete

länets attraktionskraft.

mellan universitetet, det offentliga och näringslivet i länet.
Andra unika natur- och kulturmiljöer i länet är en till stora

En levande landsbygd med höga natur- och kulturmiljövärden

delar oexploaterad skärgård, insjöar, det småländska hög-

De gröna näringarna är starka i Kalmar län. Omkring en

under mark och flerhundraåriga bebyggelsemiljöer ovan

fjärdedel av de mest värdefulla odlingslandskapen i Sverige

mark. Den sammanlagda kuststräckan är landets längsta

finns i länet, liksom den största arealen naturbetesmark

och knappast någon annan del av Sverige har en kust med

och stora skogstillgångar. Dessa gröna basnäringar är ock-

så varierad karaktär under och över ytan. Länets natur

så grunden till att länet har stora områden med höga natur-

resurser förser oss med ekosystemtjänster som frisk luft,

och kulturmiljövärden och en stor levande landsbygd. Vilket

rent vatten och mat på bordet och representerar en stor

i sin tur lägger grunden för länets stora besöksnäring och

biologisk mångfald. De bidrar till att öka länets attraktivitet

landets byar och flera städer med medeltida kulturlager

och vår livskvalitet. Natur- och kulturarvet spelar dessutom
en allt större roll för den ekonomiska utvecklingen och i

Den sammanlagda kuststräckan är
landets längsta och knappast någon
annan del av Sverige har en kust
med så varierad karaktär under och
över ytan.

konkurrensen om inflyttare och besökare samt mellan länder, städer och regioner.

Östersjön – vårt geografiska närområde
Med Sveriges längsta kuststräcka är det självklart att
Östersjön betytt och betyder oerhört mycket för Kalmar
läns utveckling, både som färdväg för handel och som
naturresurs. Den ekonomiska tillväxten i Baltikum och Po-

attraktiva boendemiljöer. Att skapa förutsättningar för en
fortsatt god utveckling av landsbygden, bland annat genom
väl fungerande centralorter som erbjuder tillgång till god
samhällsservice, digital uppkoppling samt stärkta kommunikationer mellan stad och land är därför viktiga faktorer för
hela länets utveckling.
Södra Ölands odlingslandskap med byar, åkrar, sjömarker
och Stora alvaret finns sedan år 2000 med på UNESCO:s
världsarvslista. Landskapet är utvalt som ett unikt exempel på mänsklig bosättning där de olika landskapstyperna
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len, liksom de goda kommunikationerna från andra sidan
Östersjön mot Centralasien och Kina, har en stor potential för handel och därigenom för länets välfärd. Samtidigt
har havet en avgörande betydelse för regionens attraktivitet
och för den viktiga besöksnäringen. Länet och kommunerna var tidigt ute med att knyta kontakter i Östersjöregionen.
Det har bidragit till att vi i dag har starka relationer och utvecklade samarbeten, vilka ger oss betydande kunskap om
villkor och förutsättningar i länderna kring Östersjön. Detta
ger en stark plattform för fortsatt samverkan och gemensamma insatser.

Kalmar län har höga kultur- och naturvärden både som kustlän och skogslän.
Området kring Aboda Klint, i Högsby
kommun, är ett naturreservat med omväxlande naturtyper. Här har man en
hänförande utsikt över såväl skogs- och
odlingsmarker som den lilla sjön Kleven.
Foto: Christer Nilsson

Linnéuniversitetet erbjuder sina 32 000
studenter 150 utbildningsprogram och
2 000 fristående kurser inom konst och
humaniora, hälso- och livsmedelskunskap, samhällsvetenskap, naturvetenskap, teknik och ekonomi.
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Prioriterade
utvecklingsområden
Fyra prioriterade utvecklingsområden har
identifierats genom analyser av nuläget
och dialog med intressenter i länet.
Delaktighet, hälsa och välbefinnande
God miljö för barn och unga
Hållbar samhällsplanering
Stärkt konkurrenskraft
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DELAKTIGHET, HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE
Alla länets invånare ska ha goda möjligheter till hälsa och
livskvalitet, oavsett kön, förutsättningar eller bakgrund.

God hälsa, välbefinnande, trygghet och möjlighet att påverka sin livssituation
är förutsättningar för att vi människor ska kunna leva ett rikt och hälsosamt
liv. Att ge alla medborgare inflytande och likvärdiga levnadsförhållanden är
en väsentlig del i att minska ojämlikheten och avskaffa den multidimensionella fattigdom som anges i Agenda 2030.

Alla länets invånare ska ha goda möjligheter till hälsa och

pendlingsmöjligheter i regionen. Detta ökar också förutsätt-

välfärdstjänster kommer att ha stor påverkan genom möj-

Kalmar län präglas av en hög grad av trygghet och tillit mel-

livskvalitet, oavsett kön, förutsättningar eller bakgrund. För

ningarna för förbättrad matchning på arbetsmarknaden, för

ligheterna att exempelvis effektivisera arbetssätt inom vård

lan människor. Befolkningen upplever i hög grad att de har

att utveckla välfärden i länet och skapa ett socialt hållbart

såväl boende i länet som för inflyttare och medflyttare.

och omsorg.

tillgång till stöd i vardagen. Länets många natur- och kul-

samhälle krävs aktiv och långsiktig samverkan mellan olika

turmiljöer representerar stora värden och en stor biologisk

aktörer i och utanför länet. Ökad samverkan kring social

Nuläge

Utbyggd digital infrastruktur är en förutsättning för detta,

mångfald som också bidrar till länets attraktivitet och vår

hållbarhet, välfärd och vård och omsorg mellan offentliga

Fram till år 2030 beräknas den demografiska försörjnings-

liksom åtgärder för att skapa digital tillgänglighet för alla.

livskvalitet. Kalmar län har därmed goda förutsättningar att

aktörer och civilsamhället är en viktig del av detta. Även god

kvoten öka i länet, det vill säga färre personer i arbete ska

Insatser för att förbättra integrationen av utrikesfödda är

erbjuda ett bra vardagsliv. Länets skolor håller hög kvalitet

miljö är en förutsättning för en god hälsa.

försörja fler. För att mildra effekterna av den förändrade de-

också viktiga för att få in fler människor i arbete och därige-

och andelen elever som är behöriga, går vidare till och tar
examen från gymnasiet är bland de högsta i landet.

mografin behöver fler personer arbeta. Deltagandet behöver

nom bidra till vår gemensamma välfärd, men också för den

Att arbetsmarknaden är inkluderande och att det finns möj-

öka i grupper som i dag deltar i arbetslivet i lägre utsträck-

sociala sammanhållningen i länet. Möjligheter för fler att ta

ligheter till sysselsättning för alla är viktigt, dels för att ska-

ning, bland annat äldre, utrikesfödda, personer utan gymna-

examen från gymnasiet är ytterligare en viktig del, liksom

pa delaktighet och social sammanhållning, dels för att säk-

sieutbildning eller personer med funktionsnedsättning.

att möjliggöra ett livslångt lärande där det både är möjligt

ra vår välfärd. Detta förutsätter att alla oavsett kön, ålder,

att vidareutbilda sig och att byta yrkesinriktning under tiden

bakgrund eller bostadsort har möjlighet att skaffa sig den

Friska, aktiva äldre invånare skapar möjlighet till ett längre

kompetens som efterfrågas oavsett nivå på utbildning.

arbetsliv, minskade sjukskrivningar och högre produktivitet.

Linnéuniversitetet och de lärcentrum som tillgängliggör

För att nå hit är hälsofrämjande och sjukdomsförebyggan-

högre utbildning också på mindre orter i länet är mycket

de arbete viktigt, liksom att arbetsplatser anpassas så att

viktiga i detta avseende. Tillgängligheten till utbildning

människor klarar av att vara yrkesverksamma längre. Den

och arbete kan förbättras ytterligare genom förbättrade

digitala omställningen och utvecklingen inom till exempel

VisFestivalen i Västervik är en återkommande
festival som har anordnats varje år sedan
1966. Genom åren har landets främsta vis
artister återfunnits på scenen inne på Stegeholms slottsruin. Foto: Liz Pettersson

som yrkesverksam.

Världens barnloppet är ett samarbete
mellan P4 Kalmar, Högby IF, Kalmar FF
och landstinget. Loppet är en folk- och
motionsfest och samtidigt ett sätt att inspirera människor till att stärka sin hälsa.

PRIORITERADE UTVECKLINGSOMRÅDEN

PRIORITERADE UTVECKLINGSOMRÅDEN

Landstinget i Kalmar län har skapat ett
snabbspår för nyanlända att etablera sig
i Sverige genom att erbjuda språkutbildning
i sjukvårdssvenska tillsammans med praktik.
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Strategier för delaktighet, hälsa
och välbefinnande

Möjliggöra ett livslångt lärande där individens
kompetens tillvaratas
Vi ska skapa förutsättningar för ett lärande för alla genom
hela livet. Det kan handla om att skapa ett brett och varierat utbud av gymnasiala och eftergymnasiala utbildningar
men också om att erbjuda stöd och vägledning under studietiden så att fler unga slutför sin gymnasieutbildning. Vi
behöver också förbättra möjligheterna att klara av ökade

invånare, bygger vi social sammanhållning och ett mer hållbart län. Särskilt angeläget är det att hälsan förbättras för
de grupper som idag är mest utsatta för ohälsa. Insatser
ska också göras för att stärka det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet, inte minst riktat mot målgruppen barn och unga. Detta eftersom goda levnadsvanor och
god hälsa i unga år ger en större chans till ett hälsosamt liv
även som vuxen.

kompetenskrav under tiden som yrkesverksam och utveckla formerna för, och möjligheterna till, omskolning. För
att bättre nyttja den potential som finns bland utrikesfödda
behöver vi utveckla systemen för att validera och ta tillvara
deras kompetens, språkkunskaper och erfarenheter.

Erbjuda ett utbud av kultur-, fritids- och föreningsliv med både bredd och spets
Kultur- och fritidsaktiviteter är viktiga drivkrafter för regional
utveckling. Länet ska kunna erbjuda ett jämlikt och brett
utbud av kultur- och fritidsaktiviteter med både djup och
internationell spets. Kultur- och fritidsutbudet ska utgå från
individers olika behov och förutsättningar och bygga på

En god fysisk och psykisk hälsa ger människor förutsättning att leva ett friare och mer självständigt liv. En ökad folkhälsa gynnar också samhället i form av minskat nyttjande
av välfärdssystemen och högre deltagande i arbetslivet. En
väldigt stor del av dagens kroniska sjukdomar är möjliga
att förebygga genom kunskap om livsstil, kost och motion.
Det finns tydliga samband mellan utbildningsnivå, inkomst
och hälsa, men även skillnader relaterade till kön och individers bakgrund. Genom att skapa förutsättningar för en
god faktisk och upplevd hälsa, på lika villkor för alla länets

Att mötas och finnas i ett sammanhang och i olika sociala
nätverk är viktigt för välbefinnandet. Det är därför väsentligt
att etablera mötesplatser som bidrar till att öppna upp för deltagande, delaktighet och tillgänglighet. Här är deltagande i
olika sociala nätverk en viktig del. Genom den digitala utvecklingen har tillgången till delar av samhällets service aldrig varit så god som i dag, men insatser krävs för att säkra

Arbeta för en giftfri vardag som ger en hälsosam
uppväxt och god hälsa

utbyggnaden av digital infrastruktur och stärka den digitala
delaktigheten i takt med att allt fler samhällstjänster digitaliseras. Vi ska öka förutsättningarna och möjligheterna för

Vi behöver minska den sammanlagda exponeringen av ke-

alla invånare att ta ett aktivt samhälls- och demokratiansvar

miska ämnen som är skadliga för människor och nå nära

genom att planera för trygga och tillgängliga fysiska och di-

noll när det gäller särskilt farliga ämnen. Vi behöver också

gitala miljöer, såväl i stadsmiljö som på landsbygden. Fören-

öka regionens kunskap och beredskap för att på ett mil-

ingslivet utgör en viktig arena för samhällsengagemang och

jöriktigt och konkurrenskraftigt sätt kunna möta framtida

en mötesplats där människor med olika bakgrund samlas

samhällskrav. Vi ska också arbeta för minskade halter och

kring gemensamma intressen. Det kan även bidra med

riktigt omhändertagande av särskilt farliga ämnen såväl i

kunskap och förbättringar hos offentlig verksamhet genom

miljöer som i produkter och avfall, samt utveckla vardags-

att synliggöra otillfredsställda behov hos olika målgrupper.

produkter utan, eller med låga halter av skadliga eller farliga ämnen.

Tillgängliggöra, utveckla och ta tillvara våra unika
natur- och kulturmiljöer

den mångfald och rikedom som finns i länet.

Främja en jämlik och jämställd hälsa och
förebygga ohälsa

Planera för en trygg och tillgänglig digital och
fysisk miljö

Erbjuda en likvärdig vård och omsorg med
individen i centrum genom samverkan i länet

I Kalmar län finns stora natur- och kulturmiljövärden som

Vi ska erbjuda en god vård och omsorg med en helhetssyn

till att skapa förutsättningar för en bra livsmiljö för länets

och utifrån individuella behov, förutsättningar och resurser.

invånare. Många miljöer och biotoper har utvecklats i

Samverkan över organisationsgränser och medinflytande

samspel med jordbruket, skogsbruket och fisket. En håll-

hos brukare och patienter är viktiga förutsättningar för det-

bar utveckling är viktig för att vi ska kunna bevara dessa

ta. Genom brukarinflytande kan vi gemensamt hitta möjlig-

natur- och kulturvärden. En levande landsbygd med till-

heter att utveckla bättre och smartare välfärdstjänster och

gång till samhällsservice även på mindre orter är en

på så sätt stimulera utvecklingen av tjänster kopplade till

förutsättning för de gröna näringarna och de natur- och

välfärdsteknik.

kulturmiljöer de skapar. Natur- och kulturarvet spelar

behöver vårdas men också utvecklas. Dessa miljöer bidrar

dessutom en större roll än någonsin i den ekonomiska
utvecklingen och i konkurrensen om besökare och mellan länder, städer och regioner. Vi behöver ha en helhetssyn på sambanden mellan jord- och skogsbruk,
besöksnäring, miljövård och kulturmiljövård samt stärka
invånarnas delaktighet, förståelse och engagemang för
natur- och kulturarvet i närmiljön.
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Ett varierat utbud av kultur-,
fritids- och föreningsliv bidrar
till en attraktiv region.
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AGENDA 2030

GOD MILJÖ FÖR BARN OCH UNGA
En trygg, jämlik, jämställd och stimulerande miljö för barn och unga som
gör dem väl rustade för livet är den bästa investering en region kan göra för
en hållbar utveckling. Att erbjuda en god miljö för barn och unga är dessutom viktigt för att attrahera inflyttare som står i begrepp att bilda familj och
skaffa barn.

Arbetet som syftar till att bygga ett långsiktigt hållbart sam-

Nuläge

hälle bör börja med insatser riktade till barn och unga.

Genom att ta hand om ungdomar på bästa sätt skapar

Dessa är därför en viktig målgrupp för allt utvecklingsar-

vi förutsättningar att de ska vilja bo i länet, flytta hit eller

bete och är redan idag en prioriterad grupp i länet i utveck-

återvända efter några år på annan ort. Vi har en obalans

lingssammanhang. Alla faktorer som är viktiga för att skapa

i länets befolkningsstruktur som leder till att allt färre yr-

hälsa och välbefinnande för hela länets befolkning börjar

kesverksamma ska försörja allt fler i framtiden. Vi behöver

med barn och unga. Alla länets invånare ska ha samma

därför vara fler yrkesverksamma i länet för att klara av vår

möjligheter till god hälsa, välbefinnande, trygghet och in-

försörjning.

flytande över sin livssituation, oavsett ålder, kön, förutsättningar eller bakgrund. I arbete med unga som målgrupp

Länets skolor håller hög kvalitet och andelen elever som tar

har skolan en särställning. Skolan är barn och ungas ar-

examen från gymnasiet är bland de högsta i landet. Detta

betsmiljö och en viktig samverkanspartner i arbete som rör

skapar en god grund för länets framtida kompetensförsörj-

barn och unga. Insatser för att skapa en jämlik och jäm-

ning. Samtidigt finns elever som inte kommer in på eller

ställd uppväxt kan och måste dock ske på flera arenor, till

tar examen från gymnasiet, vilket medför svårigheter att

exempel i hemmet, inom förskola, skola, socialtjänsten och

till exempel etablera sig på arbetsmarknaden, vara delak-

inom föreningslivet.

tig i samhället och forma ett självständigt liv. De nationella
målen säger att alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor,

Barn och unga ska känna delaktighet i samhället och kän-

makt att forma sina liv och ha inflytande över samhälls-

na till hur och i vilka sammanhang de kan påverka beslut

utvecklingen. De flesta unga i länet har en god upplevd

som rör dem själva och samhället. Synpunkter ska alltid

hälsa, känner sig trygga och delaktiga och ser positivt på

hämtas in från barn och unga inför beslut som rör dem

sin framtid. Det finns dock unga i länet som inte känner sig

och barnkonventionen ska genomsyra allt beslutsfattande.

delaktiga, sedda eller som lever i utanförskap. Den psy-

Genom att göra livet begripligt, meningsfullt och hanterbart

kiska ohälsan ökar i samhället, även bland unga. Unga kan

skapar vi förutsättningar för unga att forma egna självstän-

ha svårt att komma in på arbetsmarknaden och att hitta en

diga liv. På så sätt ges alla, även barn och unga, förutsätt-

egen bostad. Det måste därför finnas ett tydligt ungdoms-

ningar att kunna bidra till sin egen, lokalsamhällets och lä-

perspektiv i politiken.

nets utveckling.

Barn och unga ska känna delaktighet i samhället och känna
till hur och i vilka sammanhang de kan påverka beslut som
rör dem själva och samhället.
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God tillgänglighet till kultur- och fritidsaktiviteter bidrar till en bra uppväxt.
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Strategier för en god miljö för barn och unga

Erbjuda en skola där barn och unga utvecklas
maximalt
Skolan är grunden för länets framtida kompetensförsörj-

Ge barn och unga möjlighet att uppleva, utöva
och påverka ett brett utbud av kultur-, fritidsoch föreningsaktiviteter

ning, för hela samhällets utveckling och för enskilda in-

Vi ska ge alla barn i länet, oavsett kön, bakgrund eller bo-

dividers möjlighet till att kunna leva bra och självständiga

stadsort tillgång till och möjlighet att delta i kultur-, fritids-

liv. Vi ska erbjuda barn och unga en gedigen grundut-

och föreningsaktiviteter. Det ska ske på de ungas villkor och

bildning, som ger vilja och förmåga till lärande under hela

utifrån varje individs förutsättningar och behov. Kulturinsti-

livet. Viktiga insatser är att vidareutveckla skolans pedago-

tutioner och skola ska gemensamt utveckla en hållbar sam-

giska förmåga, att kunna möta eleven där denne befinner

verkan för att tillgodose skolans och elevernas behov. Detta

sig och utveckla ett utmanande lärande. Vi behöver också

medverkar till att barn och unga behåller och utvecklar sin

öka samverkan och samarbete inom skolan, samt mellan

fantasi och sitt självständiga tänkande. Genom en utveck-

skolan och andra aktörer. Att fler elever lyckas i skolan ger

ling av kreativa och estetiska lärprocesser ökar möjligheter-

positiva följdverkningar högre upp i utbildningssystemet

na för unga att uppnå skolans kunskapsmål.

och ökar möjligheten att kunna påverka sitt liv som vuxen.

Fokusera på insatser som ger barn och unga en
jämlik och jämställd uppväxt

Ge barn och unga trygghet och en god upplevd
fysisk, psykisk, social och existentiell hälsa
Vi ska ge alla barn och unga en bra start i livet, god livskva-

Förhållanden under barn- och ungdomsåren har stor bety-

litet och framtidstro. Möjligheten att få växa upp under sta-

delse för både den psykiska och fysiska hälsan under hela

bila förhållanden och med social och ekonomisk trygghet

livet. Vi ska ge varje barn möjlighet att utvecklas maximalt

är viktig. Här är också skolan en viktig arena för att rusta

efter sina egna förutsättningar. Insatser för att skapa en

barn och unga så att de kan möta vuxenlivet med trygghet

jämlik och jämställd uppväxt kan ske på flera arenor, till

och förmåga till ansvarstagande. Vi ska erbjuda en miljö där

exempel i hemmet, inom förskola, skola och inom fören-

barn och unga ges möjlighet till inflytande och delaktighet i

ingslivet. Här ska vi bland annat bli bättre på systematisk

vardagen, samt en fritid som både erbjuder fysisk aktivitet,

uppföljning av, och arbete med, pojkars och flickors hälsa

kamratskap, trygga vuxenkontakter och en plats för lugn

och skolresultat samt ungas fritidsaktiviteter utifrån familje-

och ro. En prioriterad målgrupp är barn och unga som lever

ekonomi. Det handlar också om att få bättre kunskap om,

i familjer drabbade av sjukdom eller ohälsa.

Skapa förutsättningar för unga att forma självständiga liv
Vi ska skapa bättre förutsättningar för unga att ta sig in på
arbetsmarknaden. En egen försörjning är grunden för att
kunna leva ett självständigt liv. Viktiga insatser kan vara att
erbjuda praktik- och traineeplatser, mentorsprogram, möjlighet att ta in studentmedarbetare, samt öka möjligheterna
att komplettera tidigare avbrutna studier. Genom att kunna
erbjuda bostäder som är anpassade efter ungas behov och
ekonomiska förutsättningar ökar vi möjligheterna att behål-

Utveckla stöd till unga att kunna ta tillvara de möjligheter som internationalisering och digitalisering
erbjuder
Möjligheterna för internationella samarbeten, utbyten och
kontakter riktade till barn och unga ska öka. Samtidigt som
vi i Kalmar län kan bidra med mycket till andra länder har vi
också mycket att lära av andra. Det finns åtskilligt att vinna
på att i unga år möta andra kulturer och konfronteras med
andra sätt att tänka. Här är digitaliseringen ett verktyg och
något som vi ska ta tillvara på och utveckla.

la och attrahera unga till vårt län.

Utveckla barn och ungas möjligheter att vara
delaktiga i och påverka beslut som rör dem själva
och samhället
Alla unga, oavsett förutsättningar, ska kunna påverka sin
vardag. Detta är avgörande för tilliten till samhället. Under
många år har kommunerna i Kalmar län satsat mycket på
arbete kring unga, som bland annat uppföljning av ungdomspolitiken, kompetensinsatser och nätverksarbete för
vuxna som arbetar med unga, stöd i kommunerna eget
arbete med unga samt gemensamma satsningar via föreningen Kumulus. Verktygen ska vidareutvecklas för att i
ännu högre utsträckning ta tillvara ungas erfarenheter och
perspektiv inom olika frågor. Här är föreningslivet, skolan
och fritidsverksamheter viktiga för diskussion och dialog.

och arbetsmetoder kring, hur planering av miljöer och sammanhang för unga bättre kan anpassas utifrån olika individers behov.
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Kalmar län ska vara en attraktiv plats
för unga efter avslutad utbildning.
Foto: Johannes Rydström/Linnéuniversitetet.
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En utbyggd digital infrastruktur är viktig för att främja länets utveckling och
för att stärka länets attraktivitet och
främja den sociala sammanhållningen.

17

6

9 10 11 12 13 14 15 16 17

HÅLLBAR SAMHÄLLSPLANERING
Attraktiva livsmiljöer och god tillgänglighet i vardagen är viktiga faktorer för
en framgångsrik region. En hållbar fysisk samhällsplanering bidrar till att vi
nyttjar våra naturgivna förutsättningar väl. Den bidrar också till en bättre
vardag och till större arbetsmarknadsregioner. Det senare är extra viktigt i
Kalmar län, som är förhållandevis stort och glest befolkat.

Förbättrade pendlingsmöjligheter kan minska länets sårbar-

till transporter. Omställning till fossilbränslefria transporter

till bra kommunikationer, såväl fysiska som digitala, är en

het för konjunktursvängningar och stärka näringslivet. Ett

är därför en av länets stora utmaningar och målet är att

viktig utvecklingsfaktor. Tillgång till god samhällsservice i

större antal pendlingsbara arbetstillfällen gör det lättare att

Kalmar län år 2030 inte har några nettoutsläpp av fossil

kommunernas centralorter är tillsammans med förbättrade

hitta passande arbeten och påverkar också lönenivåer och

koldioxid.

fysiska och digitala kommunikationer en förutsättning för

2

möjligheterna till matchning mellan arbete och utbildning.

att det ska finnas möjlighet att bo i och driva företag i alla
En hållbar planering bidrar till att länets geografi, natur-

delar av länet.

Regionförstoring innebär att närliggande arbetsmarknads-

resurser, infrastruktur och miljöer nyttjas på ett klokt sätt

regioner växer samman genom pendling. Det förutsätter

samt till att platser, mark och vatten utformas och gestal-

En miljö i balans är en förutsättning för hållbar utveckling.

snabba transporter såväl inom länet som över länsgrän-

tas så att de främjar en god livsmiljö. Detta leder i sin tur

Omställning till resurseffektiva och kretsloppsanpassade

serna. Resande med kollektivtrafik är att föredra, eftersom

till bättre miljö och hälsa, ökat välbefinnande och trygghet

lösningar som bygger på förnybara råvaror och hållbara

det generellt leder till minskad klimatpåverkan samt mindre

samt en god tillgänglighet i vardagen. Restiden med kol-

ekosystem blir allt viktigare i takt med den globalt ökade

trängsel och buller. Kollektivtrafik är också viktig för den

lektivtrafik kan till exempel minimeras genom att bostäder,

konkurrensen om naturresurser. Kalmar län ligger långt

som saknar körkort eller har begränsade ekonomiska re-

verksamheter och service lokaliseras i anslutning till sta-

framme, och här finns stora möjligheter för framtiden.

surser. För att kunna konkurrera med bilresor är korta res-

tioner och knutpunkter. Invånarnas behov av digital upp-

tider och möjlighet att nyttja restiden till arbete avgörande.

koppling kan mötas genom en god digital infrastruktur. Det

I länet finns många natur- och kulturmiljöer som represen-

bidrar till ett demokratiskt, jämlikt och jämställt samhälle.

terar stora värden. Vi har naturgivna goda förutsättningar
i form av jord och skog, sjöar och hav, sol och vind. Na-

Nuläge

turresurserna förser oss med ekosystemtjänster som frisk

Den geografiska rörligheten på länets arbetsmarknader har

luft, rent vatten, mat på bordet och representerar en stor

successivt ökat och allt fler pendlar allt längre sträckor för

biologisk mångfald. De bidrar till att öka länets attraktivitet

att komma till sitt arbete. Pendlingen har ökat mer bland

och vår livskvalitet. Vatten av god kvalitet och i tillräcklig

kvinnor än bland män i samtliga kommuner i länet, men

mängd är avgörande för regionens utveckling. Dricksvatten

män dominerar fortfarande bland de som pendlar längre

är dessutom vårt viktigaste livsmedel. Närmare 70 procent

sträckor. Utvecklingen i länet går därmed mot större ar-

av den allmänna dricksvattenförsörjningen är ytvattenbero-

Godstrafiken spelar en avgörande roll för arbetstillfällen och

betsmarknadsregioner, men arbete återstår för att knyta

ende. För att trygga människors hälsa nu och i framtiden

ekonomisk utveckling i länet och välutvecklade logistik- och

ihop arbetsmarknadsregioner över länsgränserna.

är det därför viktigt att skydda råvatten i samhällsplanering-

Regionförstoring innebär att när
liggande arbetsmarknadsregioner
växer samman genom pendling.

godstransportsystem är därför en förutsättning för länets

en, liksom att hushålla effektivt med de begränsade vat-

utveckling. Även flygförbindelsen med Stockholm är av-

Kalmar län består av ett stort antal orter av olika storlek

tenresurserna. Östersjön är en värdefull vattenresurs och

görande för näringslivets internationalisering och för regio-

som kompletterar varandra. I ett regionalt perspektiv är det

ett levande hav som kan leverera ett stort antal ekosystem-

nens utveckling i stort. Detta eftersom det tills vidare inte

av betydelse att stärka funktionen hos länets tillväxtmotor

tjänster. Samtidigt har övergödning gjort att många av Öst-

är tidsmässigt möjligt att ersätta flyget med andra färdsätt.

och regionala kärnor för att dessa ska kunna skapa utveck-

ersjöns funktioner idag är ansträngda eller hotade. För att

ling i ett större omland. För länets mindre orter är stärkta

minska övergödningen krävs ett internationellt samarbete

Samtidigt måste transportsystemets miljö- och klimatpå-

samband till närliggande arbetsmarknader inom och ut-

mellan länderna kring Östersjön och fortsatt arbete lokalt

verkan minska för att vara långsiktigt hållbart. De fossila

anför länet nödvändiga för att minska den sårbarhet som

och regionalt med hållbar fysisk planering.

bränslen som används i länet nyttjas till övervägande del

följer av beroendet av ett fåtal stora arbetsgivare. Tillgång

2. Nettoutsläpp är skillnaden mellan de utsläpp som sker och åtgärder som vidtas för att reducera utsläpp. Klimatneutral innebär att nettoutsläppen är noll.
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Samverkan inom samhällsplaneringen
skapar goda förutsättningar för bättre
pendlingsmöjligheter med kollektivtrafik.
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Strategier för hållbar samhällsplanering

Åstadkomma korta restider med hög punktlighet
för personer och gods

Arbeta aktivt för vatten av bra kvalitet och god
tillgång

Öka samverkan i den fysiska samhällsplaneringen

Vi vill åstadkomma en hållbar regionförstoring, dvs. större

Länets grundvatten, sjöar, vattendrag och hav ska ha en

tidsaktiviteter är oberoende av den administrativa indel-

och mer robusta arbetsmarknadsregioner. Då behövs sam-

god kvalitet och vi ska hushålla effektivt med vattenresur-

ningen av samhället. Framgångsrikt utvecklingsarbete

verkan inom och utanför länet och miljömässigt hållbara

serna. Vi ska lägga särskild vikt vid vattenförsörjning, samt

måste utgå ifrån dessa rörelsemönster istället för från admi-

lösningar. Målet är att minska länets funktionella regioner3

vid minskade utsläpp av fosfor, kväve och farliga ämnen till

nistrativa gränser. Vi behöver öka den regionala och lokala

från fyra till två. Detta genom att stärka sambanden såväl

våra vatten. Detta innebär ett aktivt arbete för att genom-

samverkan kring dessa frågor. Utvecklingen bör planeras

inom länet som med tillväxtmotorer och regionala kärnor i

föra åtgärdsprogrammet för södra Östersjöns vattendistrikt.

utifrån funktionella samband och med utgångspunkten

våra grannlän. Vi behöver åstadkomma effektiva godstran-

Vi behöver också bidra till en minskad belastning på Öster-

att de funktionella regioner som berör länet ska bli större

sporter samt korta och tidssäkra restider längs de stråk

sjön som helhet. Nya arbetsmetoder, ny teknik samt sam-

och färre till antalet. Arbetsmarknad, bebyggelse och trafik-

människor färdas mellan hemmet och arbetet eller fritids-

verkan på lokal, regional och internationell nivå är viktiga

planering måste samspela för att vi ska nå gemensamma

aktiviteter. Då krävs förbättrade, effektiva och fossilbräns-

delar i arbetet.

mål och använda våra resurser effektivt. Utveckling måste

Människors resor mellan hemmet, arbetsplatsen och fri-

lefria transporter, såväl inom regionen som nationellt och

ske med hänsyn till natur-, miljö-, och klimatvärden. Lokal

internationellt. Nya transportlösningar, ändrade transport-

anpassning är väsentlig vid utveckling av städer och sam-

mönster samt investeringar i transportinfrastruktur är viktiga delar i arbetet.

Minska klimatpåverkan och anpassa samhället
till ett förändrat klimat
Utsläppen av klimatpåverkande gaser från Kalmar län ska

Möjliggöra digital kommunikation i hela länet

minska, totalt sett och inom alla sektorer. I dag kommer de

hällsfunktioner.

Nyttja våra naturresurser effektivt och hållbart

största utsläppen från jordbruk, transporter och energiför-

I Kalmar län är skog, jord och hav viktiga resurser att nyttja

En utbyggd digital infrastruktur är viktig för länets utveck-

sörjning vilket gör dessa sektorer till prioriterade områden.

ansvarsfullt och leva av. Vi ska utveckla regionens bioeko-

ling och för att stärka länets attraktivitet och den sociala

Vi ska också arbeta för att länet ska vara fossilbränslefritt

nomi och nyttja våra naturresurser effektivt och hållbart.

sammanhållningen. Viktiga delar i detta är ökad tillgång till

år 2030. Redan idag kommer två tredjedelar av den en-

Rika naturresurser, biologisk mångfald och en grön infra-

och användning av informations- och kommunikationstek-

ergi som används i länet från förnybara energikällor. Ut-

struktur är också viktiga faktorer för att kunna utveckla na-

nik. Målet är att alla i Kalmar län, senast år 2020, ska ha

gångspunkten är att arbetet ska leda till minskade utsläpp

turbaserad rekreation som tillväxt- och attraktionsfaktor.

minst 100 Mbit/s bredband. Detta förutsätter fortsatt hög

av fossil koldioxid, en effektivare energianvändning och ett

utbyggnadstakt och bättre samverkan mellan olika tekniker

växande näringsliv som bidrar till hållbar utveckling. Här

och aktörer. Vi måste också förbättra kvaliteten och minska

ska offentlig sektor gå före och visa att det är möjligt att

sårbarheten i nätet samt höja kapaciteten och kvaliteten i

kombinera ambitiösa klimatmål med hållbar tillväxt. Samti-

de trådlösa alternativen.

digt måste vi också börja anpassa samhället till ett framtida
klimat med högre temperaturer, förändrade nederbördsmängder, förhöjda vattennivåer och mer frekventa extrema
vädersituationer.

Länsstyrelserna i Kalmar och
Jönköpings län samt Emåförbundet driver projektet
”Emån – en långsiktigt
hållbar resurs för samhälle
och miljö”.
3. En funktionell analysregion (FA-region) är en region, inom vilken människor kan bo och arbeta utan att behöva göra alltför tidsödande resor mellan hem
och arbete. En FA-region består av en eller flera kommuner. Indelningen baseras på nuvarande och prognostiserad arbetspendling över kommungränser.
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AGENDA 2030
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Smart Housing bygger i samverkan med näringsliv, akademi och offentlighet en innovationsmiljö
där man, med användaren i centrum, skapar
smart boende och hållbar byggd miljö i kombinationen mellan trä och glas.

19

6

9 10 11 12 13 14 15 16 17

STÄRKT KONKURRENSKRAFT
En långsiktigt hållbar tillväxt förutsätter ett högt värdeskapande i näringslivet,
många globalt konkurrenskraftiga företag och en dynamik i näringslivet där
nya företag kan starta, utvecklas och ha goda förutsättningar att växa.
För att det ska vara lätt att starta företag krävs ett gott före-

För att bli internationellt framstående krävs en kritisk mas-

tagsklimat med god kundservice, effektiv ärendehantering

sa av företag och kompetens inom ett område. Att fokuse-

och gott bemötande. Ett diversifierat näringsliv är viktigt för

ra på ett begränsat antal aktiviteter medför dock en större

att bidra till en god utveckling i länet och för att tillgodose

sårbarhet för konjunktursvängningar jämfört med att satsa

marknadens behov.

brett. Genom att arbeta för större arbetsmarknadsregioner
ökar det regionala utbudet av både företag och arbetskraft,

Vi har en näringslivsstruktur i snabb omvandling, där glo-

och därigenom ökar möjligheterna att kombinera en större

baliseringen och den digitala omställningen förändrar för-

branschbredd med en spets i form av kluster av specialise-

utsättningarna men samtidigt skapar nya möjligheter

rade företag och anställda.

för länets företag. Näringslivet verkar på en internationell
marknad och möter konkurrens från företag i hela världen.

Nuläge

Att ta vara på idéer och innovationer i såväl nystartade fö-

I länet finns ett stort antal företag som exporterar en stor

retag som i befintliga, är en förutsättning för att vi ska be-

del av sin produktion eller är underleverantörer till multina-

Betydelsen av innovationer och kunskap ökar, vilket medför

av omsättning, sysselsättning, förädlingsvärde och export.

hålla och öka vår konkurrenskraft. För att kunna göra detta

tionella företag. Att exportera eller expandera internationellt

att tjänstesektorn växer medan industrin blir allt mer hög-

För stärkt konkurrenskraft är det dock även fortsättningsvis

krävs att företagen kan producera varor och tjänster med

blir allt viktigare även för små och medelstora företag då

teknologisk och har allt färre anställda inom produktionen.

viktigt att arbeta för att öka förädlingsvärdet, samt ta tillvara

högt förädlingsvärde, vilket i sin tur förutsätter en väl fung-

en stor del av tillväxten i världsekonomin framöver kommer

Tillverkningsindustrin är dock fortfarande mycket betydel-

den mycket stora exportpotentialen inom bland annat livs-

erande kompetensförsörjning. Utbildningsutbudet måste

att ske utanför Sverige och Europa. När värdekedjor i allt

sefull för sysselsättningen i länet. Arbetsmarknaden i länet

medelssektorn, träindustrin och besöksnäringen. Utveck-

matchas mot arbetsgivarnas behov samtidigt som utbild-

högre utsträckning internationaliseras ökar också vikten av

karaktäriseras av en kvinnodominerad offentlig sektor och

lad samverkan mellan å ena sidan offentlig sektor och nä-

ningar inom de områden som efterfrågas måste göras att-

samarbeten med leverantörer och kunder i andra länder.

en mansdominerad tillverkningsindustri. För att åstadkom-

ringslivet och å andra sidan den verksamhet som bedrivs

raktiva. Utgångspunkten är att ta vara på våra komparativa

Att ta klivet över nationsgränsen kräver dock kunskap och

ma en hög sysselsättning och på så sätt säkra länets fram-

vid Linnéuniversitetet och andra universitet och högskolor

fördelar, tillföra ny kunskap, mötas över traditionella bran-

förberedelser. Här fyller det företagsfrämjande systemet en

tida välfärd är det viktigt att alla har möjlighet att vara del-

behövs för att näringslivet ska kunna öka kunskapsinnehål-

schindelningar och ta tillvara möjligheterna med ny teknik.

viktig roll.

aktiga på arbetsmarknaden på lika villkor och uppmuntras

let och stärka konkurrenskraften. Att höja utbildningsnivån

Detta förutsätter samverkan mellan näringsliv, offentlig sek-

att göra icketraditionella utbildnings- och yrkesval. Det är

i befolkningen, exempelvis genom att behålla fler studenter

tor, forskning och utbildning.

också viktigt att kompetens, språkkunskaper och erfaren-

i länet efter avslutad utbildning, är en viktig del av detta.

heter kan tas tillvara och utbildningserfarenhet valideras,
liksom att vi kan rekrytera arbetskraft från andra länder

Parallellt med strukturomvandlingen mellan industri- och

med spetskompetens som efterfrågas i länet. Ökad inter-

tjänstesektor pågår en omvandling av produktions- och

nationalisering av näringslivet ställer ökade krav på språk-

konsumtionsmönster i syfte att ställa om till en mer lång-

kunskaper och ökad mångfald hos de anställda.

siktigt hållbar ekonomi. I takt med att jordens befolkning
ökar och allt fler får det allt bättre ökar efterfrågan på na-

Länets naturgivna förutsättningar är utgångspunkten för

turresurser. Då dessa förbrukas i en allt snabbare takt ökar

en stor del av det näringsliv som idag dominerar i länet.

behovet att ställa om till en mer hållbar tillväxt som bygger

Gröna näringar, besöksnäring, livsmedelsindustri, träindu-

på en effektivare användning av resurser i form av energi,

stri och glasindustri är de tydligaste exemplen, men även

vatten och råvaror. Som ett svar på detta växer den cirkulä-

åtskilliga framgångsrika tillverkande företag har sitt direkta

ra ekonomin och delningsekonomin, drivna av den digitala

ursprung ur de gröna näringarna, liksom företag med verk-

omställningen som genom snabb teknikutveckling möjlig-

samhet inom hållbarhetsteknik och förnyelsebar energi.

gör nya affärsmodeller.

Dessa styrkeområden bidrar till en stark regional identitet
och de flesta av dessa näringar har haft en stark utveckling

På Makerspace Hultsfred kan man bland
annat laborera med hjälp av en program
vara där den verkliga världen blandas
med hologram som placeras ut i miljön.
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Strategier för att stärka konkurrenskraften

Bredda samverkan inom och mellan näringsliv,
offentlig sektor, utbildning och forskning

Nyttja krafterna i den digitala ekonomin och den
digitala utvecklingen

Genom en stark och bred regional samverkan mellan hög-

I Kalmar län ska företag ha kunskapen och förmågan att

re utbildning, forskning, näringsliv och offentlig sektor ska vi

kunna dra nytta av digitaliseringens och den digitala eko-

höja kunskapsinnehållet i näringslivet. För att stärka länets

nomins möjligheter. Här ska finnas en god kunskap om hur

innovationskraft ska vi stödja och stimulera forskning inom

till exempel digital teknik kan användas för att skapa förut-

profilområden där vi har komparativa fördelar men också

sättningar för fler affärer, expansion och förbättrad lönsam-

hitta nya sätt att kombinera olika typer av kunskap och

het. Därigenom förbättrar vi näringslivets konkurrenskraft.

kompetenser. Här har länets inkubatorer men också Linné-

Kreativa mötesplatser i både fysisk och digital miljö, där

universitetet en nyckelroll. Ett starkt entreprenörskap både i

universitet, näringslivet, offentlig sektor och civilsamhället

nya och befintliga företag är en viktig pusselbit. Vi ska dels

kan mötas, ska ge förutsättningar för samverkan och sam-

stödja och stimulera framväxten av nya företag, dels bidra

handling.

till utvecklingen hos befintliga företag för att de ska kunna
växa och stärka sin konkurrenskraft internationellt.

Skapa ett innovativt och kreativt klimat
Förbättra rörligheten i det regionala arbetslivet
och skapa en mer integrerad arbetsmarknad

För att stärka länets konkurrenskraft behöver vi skapa bättre förutsättningar för fler nya och växande företag. Här är
kultur och kreativitet en viktig resurs. Entreprenörskap och

Arbetsmarknaden i Kalmar län ska präglas av ökad rörlig-

konstnärskap har många beröringspunkter eftersom båda

het både vad gäller möjligheter att komma in på arbets-

handlar om att tänka och skapa nytt. Vi ska medverka till

marknaden samt för att under sitt yrkesliv byta jobb, yr-

möten och samarbeten mellan kulturen och näringslivet.

kesinriktning eller göra karriär. Genom förbättrad rörlighet

Det leder till nya idéer och infallsvinklar, vilket är en bra gro-

ökar möjligheterna för två parter i en familj att hitta pas-

grund för starkare innovationskraft.

sande arbeten, vilket underlättar för inflyttare. Här ska vi
skapa möjligheter för olika karriärvägar samt genomföra insatser för att bryta könssegregeringen på arbetsmarknaden. Samverkan mellan utbildningsanordnare, forskningsaktörer, näringsliv och offentlig sektor är en förutsättning
för en bra matchning mellan de utbildningar som erbjuds
och kompetensbehoven i arbetslivet. Attraktiviteten behöver öka för utbildningar inom de bristyrken som identifierats i länet. Digitaliseringen är en viktig faktor för att kunna
förnya arbetssätt, men också tillgängliggöra och öka attraktiviteten i utbildningar inom yrken som idag är svåra att
rekrytera till i länet.

Utveckla den cirkulära ekonomin och delnings
ekonomin
I Kalmar län ska vi ha kunskap om och nyttja möjligheterna med cirkulär ekonomi. Det betyder att vi genom samarbeten ska skapa utvecklade affärsmodeller, produkter och
tjänster genom att materiella resurser används mer effektivt, genom smartare återvinning och affärsmodeller som
bygger på att exempelvis hyra och dela. Arbetet handlar
också om hur vi till exempel bygger mer energieffektivt
samt skapar en hållbar transportinfrastruktur. Ökade krav
på ett effektivt resursutnyttjande och hållbar utveckling stimulerar nya affärsmöjligheter.
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I länet finns flera goda exempel på
högteknologisk industri med högt
designkunnande och stark export.
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REGIONAL UTVECKLINGSSTRATEGI I KORTHET
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Regional utvecklingsstrategi
i korthet

Klimat att växa i
DELAKTIGHET, HÄLSA
OCH VÄLBEFINNANDE
• Möjliggöra ett livslångt lärande där individens kompetens tillvaratas.
• Erbjuda ett utbud av kultur-, fritids- och föreningsliv med både bredd
och spets.

GOD MILJÖ FÖR BARN OCH UNGA
• Erbjuda en skola där barn och unga utvecklas maximalt.
• Fokusera på insatser som ger barn och unga en jämlik och
jämställd uppväxt.
• Ge barn och unga möjlighet att uppleva, utöva och påverka
ett brett utbud av kultur-, fritids- och föreningsaktiviteter.

• Främja en jämlik och jämställd hälsa och förebygga ohälsa.

• Ge barn och unga trygghet och en god upplevd fysisk, psykisk,
social och existentiell hälsa.

• Arbeta för en giftfri vardag som ger en hälsosam uppväxt och god hälsa.

• Skapa förutsättningar för unga att forma självständiga liv.

• Erbjuda en likvärdig vård och omsorg med individen i centrum genom
samverkan i länet.

• Utveckla barn och ungas möjligheter att vara delaktiga i och påverka
beslut som rör dem själva och samhället.

• Planera för en trygg och tillgänglig digital och fysisk miljö.
• Tillgängliggöra, utveckla och ta tillvara våra unika natur- och kulturmiljöer.

• Utveckla stöd till unga att kunna ta tillvara de möjligheter som
internationalisering och digitaliseringen erbjuder.

HÅLLBAR SAMHÄLLSPLANERING

STÄRKT KONKURRENSKRAFT

• Åstadkomma korta restider med hög punktlighet för personer och gods.

• Bredda samverkan inom och mellan näringsliv, offentlig sektor,
utbildning och forskning.

• Möjliggöra digital kommunikation i hela länet.
• Arbeta aktivt för vatten av bra kvalitet och god tillgång.
• Minska klimatpåverkan och anpassa samhället till ett förändrat klimat.
• Öka samverkan i den fysiska samhällsplaneringen.
• Nyttja våra naturresurser effektivt och hållbart.
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• Förbättra rörligheten i det regionala arbetslivet och skapa en mer
integrerad arbetsmarknad.
• Nyttja krafterna i den digitala ekonomin och den digitala utvecklingen.
• Skapa ett innovativt och kreativt klimat.
• Utveckla den cirkulära ekonomin och delningsekonomin.
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UPPFÖLJNING
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UPPFÖLJNING
Den regionala utvecklingsstrategin kommer att följas upp i ett årligt regionalt
forum genom ett antal utvalda indikatorer som ger en bild av utvecklingen i
länet och inom de fyra prioriterade utvecklingsområdena. Här ges en översikt över indikatorerna.4
Utvecklingsområde

Indikator

Övergripande

• Demografisk försörjningskvot
• Befolkningsförändring och inrikes flyttnetto
• Kvinnors representation i offentlig och privat sektor, samt på chefsnivå

Delaktighet, hälsa
och välbefinnande

• Tillit till andra människor
• Valdeltagande
• Förvärvsfrekvens
• Självskattad hälsa
• Disponibel inkomst per invånare

God miljö för barn och unga

• Andel elever med examen från gymnasiet inom 4 år
• Upplevd trygghet
• Andel unga som varken arbetar eller studerar (UVAS)
• Andel barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Hållbar samhällsplanering

• Andel hushåll/arbetsställen med tillgång till minst 100 mbit/s
• Andel pendlare i dag/nattbefolkning och antal resor med kollektivtrafik
• Utsläpp av växthusgaser
• Utsläpp av kväve och fosfor till Östersjön
• Balans på bostadsmarknaden

Stärkt konkurrenskraft

• BRP/sysselsatt
• Nystartade företag/1 000 invånare
• Andel 30–34 år med eftergymnasial utbildning och andel
16–64 med minst gymnasial utbildning
• Energianvändning/BRP och andel förnybar energi

4. Bilaga 2 (Indikatorer RUS)
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Kalmar län ska erbjuda ett tryggt liv
i en god miljö och en välfärd som ger förutsättningar för hälsa och välbefinnande.
Foto: Johnny Franzén.
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Kalmar län har klimat att växa i. Ett gynnsamt kustklimat.
Ett klimat där människor och företag växer. Ett unikt sam
arbetsklimat – vi välkomnar både besökare och alla som
vill rota sig här. Tillsammans gör vi det osannolika möjligt.
Kalmar län – klimat att växa i.

www.rfkl.se
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ÖLAND – EN KOMMUN
I våras fick samtliga ledamöter i kommunfullmäktige en inbjudan till
presentationen av SKLs utredning om förutsättningarna för en
kommunsammanslagning på Öland. I rapporten belystes områdena ekonomi,
demokrati och kvalitet.
Detta är en intressant fråga som presidierna i båda kommunerna, tillsammans
med respektive ksau, vill fortsätta att diskutera. Detta ska göras objektivt och
utan förutfattade meningar. Det är viktigt att belysa för- och nackdelar för de
båda kommunerna. SKLs utredare finns att tillgå som bollplank om det behövs.
Strukturen på arbetssättet bestäms av arbetsgruppen men det är mycket viktigt
med återrapportering både till övriga politiker och allmänheten.

Presidiets förslag till beslut för fullmäktige är:

Att presidiet och ksau i Borgholms kommun får mandat att inleda
diskussioner, utifrån SKLs utredning om Öland – en kommun, tillsammans
med presidiet och ksau i Mörbylånga kommun.
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Ekonomi och styrning

Studie av möjliga effekter vid en eventuell
sammanslagning av Borgholms och
Mörbylånga kommuner

Sveriges Kommuner och Landsting
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50
Org nr: 222000-0315, info@skl.se, www.skl.se
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Sammanfattning
Det har inte förekommit någon kommunsammanslagning i Sverige sedan 1970-talet.
Sedan dess har kommunerna istället kommit att öka den interkommunala samverkan,
vilken ökade kraftigt framförallt under 1990- och 2000-talet. Under senare år har dock
frågan om sammanslagningar aktualiserats på nytt. I övriga nordiska länder pågår eller
har sammanslagningsreformer genomförts. I Sverige har regeringen nyligen tillsatt en
kommunstrukturutredning som bland annat ska undersöka behovet av
sammanslagningar, ökad samverkan eller annan uppgiftsfördelning för att öka
kommunernas kapacitet att hantera sina utmaningar.
I denna PM studeras effekterna för demokrati och styrning, verksamheterna och
ekonomin av en sammanslagning mellan Borgholms och Mörbylånga kommuner på
Öland.
Demokrati och styrning måste harmoniseras
De politiska organisationerna och tjänstemannaorganisationerna skiljer sig åt mellan
Borgholm och Mörbylånga. Borgholm har en traditionell nämndorganisation med
underliggande förvaltningar, medan Mörbylånga endast har två nämnder
(kommunstyrelsen och miljö- och byggnadsnämnden) med tillhörande utskott.
Kommunstyrelseförvaltningen är indelad i fyra sektorer, varav den största (den
tvärgående Mjuka sektorn) ansvarar för bland annat utbildning, vård och omsorg och
individ- och familjeomsorg. Borgholm och Mörbylånga har lika många
fullmäktigeledamöter per invånare (3 per 1000 invånare).
De båda kommunernas politiska organisation och tjänstemannaorganisation bygger på
olika principer. Att harmonisera de två organisationstyperna kommer att kräva ett visst
arbete. De båda kommunkoncerner (huvudsakligen Borgholm Energi och Mörbylånga
Bostad) förefaller komplettera varandra, vilket skulle förenkla kommunkoncernernas
fusion.
Vid ett eventuellt sammangående behövs ett antal viktiga beslut om den politiska
organisationen fattas. Det handlar om huruvida den nya kommunen ska ha nämnder
eller utskottsorganisation, antalet förtroendevalda och antalet valkretsar. De senare två
frågorna påverkar inte minst den geografiska representativiteten. Fler förtroendevalda
ökar närheten till de förtroendevalda. En sammanslagen kommun kan ha mer än en
valkrets. Fördelar med det är att båda kommundelar garanteras att bli lika väl
representerade i fullmäktige. Små, lokala partier kan också få enklare att komma in i
fullmäktige. Nackdelen är att den nuvarande kommunstrukturen institutionaliseras,
vilket kan minska sannolikheten att de förtroendevalda tar ett ansvar utifrån hela
kommunens bästa, när de sitter på ett mandat från enbart ena kommundelen.
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De danska erfarenheterna är att fritidspolitiker i de sammanslagna kommunerna
upplever att de förlorat makt och inflytande, dvs. att makten koncentrerats i toppen av
organisationen till hel- och deltidsarvoderade. Dessutom verkar det som om att
förvaltningsapparaten stärkt sitt politiska inflytande på de folkvaldas bekostnad i de
sammanslagna kommunerna, jämfört med dem som fortsatt i egen regi (Erlingsson
2017). Det förefaller inte överraskande att fritidspolitiker anser sig ha ett mindre
inflytande efter en kommunsammanslagning. En fullmäktigeledamot skulle gå från att
vara en av Borgholms 35 fullmäktigeledamöter till att vara en ledamot i ett betydligt
större fullmäktige i en ny Ölands kommun. Rimligen försvåras då också möjligen att
påverka. Ökad maktkoncentration är inte heller enbart ett faktum i sammanslagna
danska kommuner. Samma observation har gjorts bland svenska kommuner (Gilljam
& Karlsson 2016)
En central fråga är vad som är alternativet till sammanslagning. Kommer Borgholm
och Mörbylånga fortsätta precis som idag eller kommer samverkan med andra
kommuner att öka? Om samverkan med andra kommuner ökar, så kan effekten med
maktkoncentration bli liknande som vid en sammanslagning.
Här finns ett dilemma mellan medborgareffektivitet (förmågan att fånga de enskilda
individernas preferenser) och systemkapacitet (förmågan att också kunna
genomföra/förverkliga krav, önskemål och preferenser). Medborgareffektiviteten tros
gagnas av få medlemmar (alltså små kommuner), medan systemkapaciteten tros
gagnas av många (alltså större kommuner).
Verksamhetsmässiga konsekvenser
Den tydligaste verksamhetsmässiga effekten från den danska
sammanslagningsreformen är att de administrativa kostnaderna minskat med tio
procent i sammanslagna kommuner jämfört med icke-sammanslagna.
Överför man de danska erfarenheterna till en Ölands kommun, så är en försiktig
bedömning är att de administrativa kostnaderna kommer att minska med
uppskattningsvis 8-9 miljoner kronor jämfört med nuvarande kommunstruktur.
Personalkostnaderna antas minska med 6-7 miljoner kronor och den politiska
verksamheten med två miljoner kronor. Det motsvarar ungefär 17 öres
skatteminskning.
Ett flertal verksamheter bedrivs redan idag gemensamt; räddningstjänsten, IT och
turistverksamheten. På dessa områden kan en sammanslagning i praktiken redan sägas
ha genomförts. Detsamma gäller överförmyndarverksamheten och gymnasieskolan,
som bedrivs tillsammans med andra kommuner. Mörbylånga kommun ingår även i
Kalmarsundsregionens Renhållningsförbund. Vid en sammanslagning behöver
ställning tas till om den nya kommunen ska överta ansvaret för renhållningen eller om
den ska bli förbundsmedlem.
Stordriftsfördelar på institutionsnivå kräver explicita politiska beslut om
nedläggningar av exempelvis skolor eller särskilda boenden. I Danmark har de
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sammanslagna kommunerna inte genomfört fler nedläggningar än de ickesammanslagna kommunerna.
De stora omfattande kommunala verksamheterna (förskolan, grundskolan och
hemtjänst) är platsberoende. Exempelvis kan skolorna inte vara lokaliserade alltför
långt ifrån elevernas boendeorter. Det medför att det är svårare att uppnå operativa
skalfördelar i dessa verksamheter vid en sammanslagning och att det främst är enheter
i närheten av kommungränsen som direkt kan bli föremål för rationalisering.
Inom grundskolan lades delar av Runsten skola i Borgholms kommun ned år 2012.
Därmed kan strukturrationalisering redan sägas vara genomförd på den östra sidan av
kommungränsen.
På den västra sidan finns grundskolor i Rälla och Glömminge, som ligger med ungefär
sju kilometers avstånd mellan varandra. Den förra består av ett sextiotal elever i
årskurs F-5, medan Glömminge har 170 elever från förskolan till årskurs 6. Med tanke
på att det korta avståndet mellan skolorna och att kommunernas resurser är begränsade
är det relevant att ställa sig frågan om det är motiverat med två grundskolor nära den
västra kommungränsen. På sikt är elevantalet i Rälla skolas upptagningsområde
avgörande. Det är svårt att prognosticera utvecklingen av antal elever i ett så begränsat
område, särskilt som området har viss nybyggnation.
Det finns vissa skillnader mellan förskolan i Borgholms och Mörbylånga kommuner.
Antal inskrivna barn per avdelning och per årsarbetare är betydligt högre i Borgholms
kommun. Trots detta är även kostnaden per inskrivet barn högre i Borgholm (154 800
kronor) än i Mörbylånga (137 200 kronor). En förklaring kan vara Borgholm har en
hög andel anställda med pedagogisk högskoleexamen (86 procent, nästan dubbelt så
högt som i riket). Andra orsaker kan vara att Borgholm har en högre tillgänglighet
eller att Mörbylånga har en högre effektivitet.
Befolkningen på Öland har hög medelålder. Borgholms kommun har högst andel
invånare som är 65 år eller äldre i hela landet. Antalet 80+-åringar kommer att
fördubblas på Öland till 2035 och utgöra 10-15 procent av befolkningen år 2035.
Äldreomsorgen på Öland kommer då att kräva än större resurser, både i absoluta
termer och relativt andra kommunala verksamheter och det privata näringslivet.
Personalbehovet kommer att utgöra en betydande del av den arbetsföra befolkningen
på Öland. Det kommer därför att vara viktigt att kommunerna har en god ledning och
styrning av äldreomsorgen.
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Verksamheter med hög grad av specialisering
Kommunernas uppdrag har blivit alltmer komplext och staten ställer höga krav på
specialistkunskaper bland samtliga kommuner oavsett kommunens storlek. Denna
utveckling har pekas ut som något som kräver en högre kapacitet bland kommunerna.
En grundtanke bakom den danska kommunsammanslagningsreformen under 2000talet var att de dåvarande mindre kommunerna var för små i förhållande till de
lagstadgade uppgifterna. Mindre kommuner hade problem med att få en tillräcklig
professionell robusthet/kompetensförsörjning på en rad områden och högre kostnader
än de större kommunerna. Större, sammanslagna kommuner antogs kunna bidra till
högre kvalitet och effektivitet för de olika uppgiftsområdena. Utgångspunkten var att
det geografiska och befolkningsmässiga sammanhanget har stor betydelse för
kompetensutveckling och rekryteringsmöjligheter (Evaluering af kommunalreformen,
sid 56).
Vid utvärdering av den danska kommunsammanslagningsreformen svarade 98 procent
av de sammanslagna kommunerna att sammanslagningen i hög eller i mycket hög
grad bidragit till att öka den professionella bärkraftigheten. Möjligheterna att rekrytera
specialister förbättras också i sammanslagna kommuner.
Detta är ett viktigt område för Borgholm och Mörbylånga kommuner, som är sårbara
vad gäller flertalet specialistfunktioner, då det sällan finns mer än en person som
jobbar med frågan. Detta är dock svår att mäta eller konkretisera. Ett av få områden
med nationell data över personella specialfunktioner är livsmedels- respektive
dricksvattenkontroll.
Borgholm och Mörbylånga kommuner har 2,2 respektive 1,5 årsarbetskrafter som
arbetar med livsmedelskontroll, vilket är något lägre än deras upplevda behov. Inom
dricksvattenkontroll har Borgholm och Mörbylånga enbart 0,1 årsarbetskraft vardera,
vilket är en tredjedel av det egenbedömda behovet på 0,3 årsarbetskrafter vardera.
Mörbylånga har 24 dricksvattenanläggningar, varav två stycken kontrollerades under
år 2015. I Borgholms kommun kontrollerades två av 15 anläggningar under året. Som
jämförelse kontrollerades 40 procent av anläggningarna i landet (Livsmedelsverkets
rapportserie nr 18/2016, Bilaga 6, sid 5f).
Kommunernas tillsyn inom livsmedel och dricksvatten är som ovan nämndes två
områden staten utreder en hårdare styrning för att öka den kommunala kompetensen.
Det är också två områden som har extra stor betydelse på en plats som Öland med
omfattande turistnäring och vattenbrist.
Med en liten personalstyrka är det svårt att upprätthålla, behålla och utveckla
kompetensen inom alla olika verksamhetstyper, bygga upp erfarenhet av exempelvis
matförgiftningsutbrott, hantera eventuella intressekonflikter och arbeta med
utvecklingsinsatser. Sårbarheten är stor hos en liten kontrollmyndighet.
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I denna utredning gör vi ingen kvalitetsbedömning av kommunernas tillsynsarbete på
dessa områden. Likväl förefaller det väldigt svårt att exempelvis bedriva en effektiv
drickskontrollverksamhet med hög kvalitet på 0,1 tjänst, vilket också det låga antalet
kontroller tyder på. Vid en sammanslagning skulle det vara enklare att öka resurserna
för dricksvattenkontroll, åtminstone till det egenupplevda resursbehovet på 0,6
årsarbetskraft. Det skulle möjliggöra en effektivare kontroll med större volymer. Med
tanke på att tjänsten är avgiftsfinansierad skulle det inte heller nödvändigtvis innebära
en kostnadsökning. Vattenkvaliteten är en viktig fråga för turism- och
jordbrukskommuner och skulle få betydligt bättre förutsättningar vid en
sammanslagning.
Sammantaget skulle en sammanslagning ha stora positiva effekter för de delar av
verksamheterna som kräver specialistkunskaper, vilket ovanstående genomgång av
tillsyn av dricksvatten visar på.
Ekonomi
Den ekonomiska situationen i Mörbylånga och Borgholms kommuner är likartad.
Soliditeten (tillgångar i förhållande till skulder) är något bättre i Mörbylånga, men den
kommunala skattesatsen skiljer sig bara med 17 skatteören.
Den övergripande slutsatsen är att kommunsammanslagningar har bidragit till att
stärka den ekonomiska styrningskapaciteten i de danska kommunerna. De
sammanslagna kommunerna har förbättrat sitt ekonomiska resultat gentemot ickesammanslagna kommuner med ungefär 1 000 kronor per invånare (Houlberg 2016).
Sammanslagna kommuner har således blivit bättre rustade att möta de ekonomiska
utmaningarna.
Skattesatsen i den nya kommunen skulle vid en sammanslagning idag bli 21,48
procent. Det innebär en skattehöjning med sju skatteören i Mörbylånga och en
sänkning med tio skatteören i Borgholms kommun. Om de administrativa kostnaderna
sjunker med sjutton skatteören, i enlighet med vår beräkning, så kommer skattesatsen
kunna sänkas något eller resurserna kommer att kunna läggas på andra verksamheter.
Slutsatser
Kommunerna skapar till stor del själva sin framtid genom sin verksamhet och sina
beslut. Det försvårar möjligheterna att förutspå effekterna av en sammanslagning.
Borgholm och Mörbylånga delar till stora delar förutsättningar och lokal identitet. En
sammanslagning av Mörbylånga och Borgholm är sannolikt den enda potentiella
kommunsammanslagningen i Sverige som inte skulle föranleda en stor diskussion om
det nya kommunnamnet. Öland är också, tack vare sitt ö-läge, ett naturligt territorium.
En svårighet med kommunsammanslagning är att det kräver att de båda kommunernas
politiska kultur och förvaltningskultur harmoniseras. En ölandsspecifik problematik ur
ett sammanslagningsperspektiv är att en naturlig centralort, likt Visby i Gotlands
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kommun, saknas. I finska sammanslagningar har de nya kommunerna löst frågan
genom att fördela förvaltningarna till olika orter.
En sammanslagning orsakar också s.k. övergångskostnader till följd av till exempel
harmoniseringen av servicen, lönerna och IT-system samt allmän turbulens kring
förändringarna. Kostnaderna för en kommunsammanslagning syns ofta snabbare än de
besparingar som den medför.
Verksamhetsmässigt skulle bildandet av ett Ölands kommun sannolikt få begränsade
effekter på kort och medellång sikt. Inga skolor eller äldreboende läggs per automatik
ned. Dessutom har skolinstitutionerna redan anpassats till en gemensam kommun
genom nedläggningen av Runsten skola 2012.
En sammanslagning kommer på några års sikt få lägre administrativa kostnader som
istället kan läggas på verksamheterna. Dessutom kommer Öland ”uppstå” i juridisk
mening, vilket kommer att stärka Ölands röst regionalt och nationellt och sannolikt
också stärka varumärket Öland.
Gemensam lokal identitet ger mycket goda förutsättningar för en framgångsrik
sammanslagning, som kan få till stånd en ökad kapacitet att hantera kommunens
utmaningar och uppgifter idag, men i än större utsträckning i framtiden. Öland har
redan påverkats av ändrade klimatförutsättningar i form av vattenbrist. Antalet äldre
kommer att fördubblas till år 2035. En högre kapacitet kan komma att krävas för att
upprätthålla den kommunala servicen.
Vid en bedömning av nyttan med sammanslagning är det viktigt att ett nytt Ölands
kommun inte enbart ställs mot dagens Mörbylånga eller Borgholms kommun, utan
ställs mot Mörbylånga eller Borgholms kommun anno 2025 eller 2030. Detta tyder på
en Ölands kommun skulle vara bättre rustat att lösa utmaningarna på sikt än Borgholm
och Mörbylånga kommuner vara för sig.
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Inledning
Sedan 1970-talets stora Kommunblocksreform, då riksdagen beslutade om ett stort
antal kommunsammanslagningar har det inte förekommit några sammanslagningar i
Sverige. De flesta kommuner har istället valt medelvägen att samverka med andra
kommuner i kommunalförbund och gemensamma nämnder.
Samverkan har ökat kraftigt, från att ha bestått av bara ett tjugotal kommunförbund
under 1980-talet till att idag bestå av drygt 200 kommunalförbund respektive
gemensamma nämnder. Därutöver finns 180 företag som ägs gemensamt av två eller
fler kommuner och ett ännu större antal samverkan genom avtal och i andra former.
Den mångdubblade samverkan har kallats en partiell kommunreform. (Gossas 2006)
Under de senaste åren har debatten tilltagit om kommunernas situation och hur
kommunstrukturen bör utformas. Bland annat ansåg Ansvarskommittén (SOU
2007:10) att den interkommunala samverkan innebar vissa problem och att den
nuvarande kommunindelningen på lång sikt behöver förändras genom ett minskat
antal kommuner.
Regeringen tillsatte nyligen en kommunutredning som syftar till att stärka
kommunernas kapacitet för att mota samhällsutvecklingen, exempelvis i form av
urbanisering, åldrande befolkning och ökad komplexitet i det kommunala uppdraget.
Utredningen ska även föreslå vilka strukturella åtgärder som kan behövas för att
kommunerna ska ha en kapacitet som står i proportion till deras uppgifter. Ett par av
strukturåtgärder som utredningen ska titta på är frivilliga kommunsammanslagningar
och utökad samverkan.
För att kommunindelningen ska ändras krävs att ändringen kan antas medföra
bestående fördel för en kommun eller en del av en kommun eller andra fördelar från
allmän synpunkt. Vid prövning av frågan om indelningsändring skall särskild hänsyn
tas till önskemål och synpunkter från den eller de kommuner som närmast berörs av
ändringen. Om en sådan kommun motsätter sig en indelningsändring, får beslut om
ändringen meddelas endast om det finns synnerliga skäl. Särskild hänsyn skall också
tas till befolkningens önskemål och synpunkter (Indelningslagen).
Mörbylånga och Borgholms kommuner har en lång tradition av samverkan. Redan
1970 bildades Ölands Kommunalförbund. År 2009 hölls en folkomröstning om en
sammanslagning av de båda kommunerna. Nej-sidan vann med 56 procent av
rösterna, medan 41 procent röstade ja. Men resultatet pekade åt olika håll i de båda
kommunerna. I Borgholm röstade 51 procent för en sammanslagning och 46 procent
emot, medan motsvarande siffror i Mörbylånga var 34 respektive 64 procent.
Den här studiens övergripande syfte är att undersöka konsekvenserna av en
kommunsammanslagning mellan Borgholms och Mörbylånga kommuner. Syftet är att
utreda vad en sammanslagning skulle innebära verksamhetsmässigt, demokratiskt och
ekonomiskt. En bedömning kommer också att göras av hur kommunernas strategiska
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förmåga påverkas. Studien kommer inte att landa i någon rekommendation eller
bedömning om hur kommunstrukturen på Öland bör utformas.
Resultatet av uppdraget redovisas i föreliggande rapport. Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL) har som organisation inte tagit ställning till utredningens slutsatser
och förslag. Rapporten har sammanställts av Anders Folkesson (projektledare) och
Bengt-Olof Knutsson.

Bakgrund
Både Borgholms och Mörbylångas kommuner bildades i början av 1970-talet i
samband med de stora kommunslagningar (den så kallade Kommunblocksreformen)
som de genomfördes nationellt.
Borgholms kommun är en sammanslagning av dåvarande Borgholms stad och
Gärdslösa, Köpingsviks och Ölands Åkerbos kommuner. År 1966 slogs Mörbylånga
och Ottenbys kommuner samman. Denna kommun fusionerades 1974 med Torslunda
kommun.

Befolkning
Borgholm har 10 930 invånare och Mörbylånga har 14 916 invånare. Borgholm har
haft en negativ befolkningsutveckling mellan 1993 och 2011, men har sedan dess ökat
med 300 invånare. Mörbylångas invånarantal var någorlunda konstant mellan 1990
och 2005, men har därefter ökat med drygt tio procent.
Figur 1 Befolkningsutveckling i Mörbylånga och Borgholms kommuner 1990-2016
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Prognosticerad befolkningsutveckling 2014-2035

Befolkningen förväntas öka från 25 500 invånare till knappt 29 000 invånare på Öland
år 2035. Den största ökningen, nästan 3 000 personer, står Mörbylånga kommun för.
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Borgholm antas öka med 600 invånare under samma tid. Skillnaden mellan
kommunerna bidrar på att Mörbylånga har en yngre befolkning än Borgholm.
Figur 2 Befolkningsutveckling 2014-2035

Bebyggelsestrukturen har en stor betydelse för kommunernas sätt att organisera sin
verksamhet. Tätortsgraden skiljer sig också markant mellan Borgholm och
Mörbylånga, då den förra har en betydligt lägre tätortsgrad. Bara hälften av
Borgholms invånare bor i en tätort, medan tre av fyra i Mörbylånga gör det.
Mörbylånga har tio tätorter med mer än 200 invånare, medan det bara finns fyra
stycken i Borgholms kommun (se tabell 1). Den stora befolkningsökningen i
Borgholms tätort 2015 beror på att SCB numera räknar in Köpingsvik i Borgholms
tätort.
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Tabell 1 2015 års tätorter i Mörbylånga och Borgholms kommuner efter folkmängd
1995-2015 (källa: SCB)1

1995
Mörbylånga kommun
Färjestaden
Mörbylånga
Skogsby
Algutsrum
Vickleby
Glömminge
Degerhamn
Saxängen
Gårdby
Kastlösa
Borgholms kommun
Borgholm
Löttorp
Rälla
Stora Rör

2000
4570
1954
514
496

-

4475
1787
521
511
331
-

430
-

-

2005

2010
4636
1784
528
499
310

417

-

2015
5018
1780
569
532
320

372

-

331
-

292
252

257
227

262
208

257
201

3279
491
470

3192
472
460

3093
455
440

3071
438
407

-

-

-

5645
1824
948
862
438
366
338
315
277
202
4344
562
418
209

Fotnot: Delvis annorlunda metod 2015 Lägg till att andra orter har ändrat.

Ekonomi
I kommunallagen (1991:900) anges att kommuner och landsting ska ha en god
ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom
andra juridiska personer. Det innebär att varje kommun och landsting har ett ansvar
för att ha en långsiktigt hållbar ekonomi. För att en god ekonomisk hushållning ska
uppnås bör resultatet för varje enskilt kommun ligga på en nivå som realt sett
konsoliderar ekonomin. En grundläggande princip har sedan länge varit att varje
generation ska stå för sina egna kostnader. Balanskravet enligt kommunallagen
innebär att enskilda kommun som huvudregel ska besluta om en budget där intäkterna
överstiger kostnaderna.
Balanskravsresultatet har varit positiva för Borgholm och Mörbylånga under samtliga
år (utom ett) sedan 2015. Mörbylånga gjorde ett negativt resultat 2008 och Borgholm
2012. Sedan 2013 har Borgholm haft ett betydligt bättre resultat än Mörbylånga.

1

Köpingsvik, Runsten och Böda i Borgholms kommun har upphört som tätorter enligt SCB:s
definition. Detsamma gäller Arontorp, Grönhögen, Mörbylånga by, Norra Möckleby och
Stenåsa i Mörbylånga kommun.
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Figur 3 Balanskravsresultat år 2008-2016 för Borgholm och Mörbylånga kommuner
(kr/inv)

Soliditeten mäter det egna kapitalet i relation till de totala tillgångarna och är ett mått
på långsiktigt finansiellt handlingsutrymme. Soliditeten kan mätas inklusive eller
exklusive pensionsskuld och för kommunen respektive för kommunkoncernen.
pensionsskuld som intjänats före 1998.
Figur 4 Soliditet inklusive pensionsskuld (%) för kommunkoncern åren 2005-2015

Ovan redovisas soliditet inklusive pensionsskuld för Borgholms och Mörbylånga
kommunkoncerner. År 2015 hade Mörbylånga en soliditet på sju procent. Således är
tillgångarna sju procent större än skulderna. Borgholm har en soliditet på -1 procent.
Noterbart är att skillnaderna mellan kommunerna har minskat under den senaste
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tioårsperioden. Det innebär att kommunernas ekonomiska styrka är mer likvärdiga nu
än för tio år sedan.
Båda kommuner har haft en hög investeringsnivå under senare år. Mörbylånga har
investerat drygt 9 000 kr/inv under 2014 och 2015 på koncernnivå. Borgholms
kommunkoncern har investerat 5 000 och 8 000 kronor per invånare under 2015 och
2016.
Skatteintäkter står i genomsnitt för två tredjedelar av kommunernas intäkter.
Skattesatsen i Borgholm är 21,58 procent och 21,41 procent i Mörbylånga. Varken
Mörbylånga eller Borgholm har gjort några skattesatsändringar under de senaste tio
åren (dock har kollektivtrafiken och hemsjukvården skatteväxlats med landstinget).
Utjämningssystemet är en annan stor intäktskälla för kommunerna. Borgholm får ett
bidrag på 13 286 kronor per invånare och Mörbylånga 8 507 kr/inv år 2017. Det
motsvarar 7 respektive 4 skattekronor för Borgholm och Mörbylånga kommuner.
Skillnaden beror på att Borgholm har en lägre skattekraft (185 000 kr/inv) än
Mörbylånga (205 000 kr/inv), vilket ger Borgholm ett inkomstutjämningsbidrag som
är 5 000 kr/inv högre än Mörbylångas. Utjämningsbidragen kommer inte att påverka
vid en sammanslagning.
Samverkan mellan Borgholm och Mörbylånga
Borgholm och Mörbylånga bedriver redan idag samverkan på en lång rad områden.
År 1970 bildades Ölands Kommunalförbund. Det är ett kommunalförbund för
Borgholm och Mörbylånga, vars ledamöter består av 10 förtroendevalda från
kommunfullmäktigeförsamlingarna varav de båda arbetsutskotten i
kommunstyrelserna ingår. Kommunalförbundet ansvarar för räddningstjänsten och
turismfrågor. Tidigare ingick även näringslivsfrågor, vilket dock återgått till
respektive kommun sedan något år tillbaka.
Borgholm och Mörbylånga ingår även i Kalmarsunds gymnasieförbund, tillsammans
med Kalmars och Torsås kommuner. Förbundet bedriver såväl gymnasie- och
vuxenutbildning, som kvalificerad yrkesutbildning.
IT-verksamheten bedrivs gemensamt genom avtalssamverkan. Borgholms kommun är
utförare av verksamheten.
Överförmyndarverksamheten bedrivs sedan 2016 gemensamt med Mörbylånga,
Borgholm och Kalmar kommun. Den gemensamma tjänstemannaorganisationen är
placerad i Kalmar.
Det har funnits förslag på fler samverkansområden, exempelvis individ- och
familjeomsorg och personalavdelning. Av olika anledningar har inte samverkan
tillkommit på dessa områden. Ibland verkar orsaken ha varit att samverkan inte är
ändamålsenlig när man fortfarande är två olika kommuner. Andra gånger förefaller
lokaliseringsfrågan ha varit av betydelse.
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Sammanslagningar i andra länder
Under de tio senaste åren har frågan om kommunernas storlek, antal och uppgifter
återigen dykt upp på den politiska dagordningen i flera av de nordiska länderna.
Den danska regeringen genomdrev mellan åren 2004 och 2007 en strukturreform med
sammanslagningar och nya uppgifter åt kommunerna. De nya kommunerna skulle ha
minst 30 000 invånare. Under 2013 publicerades en utvärdering av reformen. Den
konstaterar att reformen samlat sett skapat en mer robust offentlig sektor, men att
reformens fulla potential när det gäller ekonomiska besparingar och förbättringar av
verksamheten inte ännu infriats (denna utvärdering kommer till viss del redovisas i
kapitel 3 och 4).
Ett exempel som kan vara intressant ur ett Ölandsperspektiv är
kommunsammanslagningen på Bornholm. År 2001 hölls en folkomröstning, där 74
procent röstade för en sammanslagning av de då fem kommunerna på Bornholm.
Sammanslagningen genomfördes år 2003. En opinionsundersökning 2003 visade att
stödet för en sammanslagning sjunkit till 53 procent. Det markant lägre stödet
indikerar att förväntningarna inte omedelbart infriades. År 2005 hade stödet ökat till
65 procent. (Olsen och Andersen 2006)
Norge

Norge har drygt 400 kommuner med vitt skilda förutsättningar. Stortinget har beslutat
att genomföra en kommunsammanslagningsreform för att större och mer robusta
kommuner med större uppdrag. Detta anses nödvändigt för att möta morgondagens
utmaningar och ökade förväntningar från invånarna.
De första sammanslagningarna har redan genomförts. För att ge kommunerna ökade
incitament ger staten ekonomiskt bidrag och nya uppgifter till kommuner som väljer
att slås samman.
Finland

Regeringen initierade en sammanslagningsreform i mitten av 00-talet. Ambitionen var
att en kommun skulle ha minst 20 000 invånare. Syftet med kravet på ett större
befolkningsunderlag för de mest centrala välfärdstjänsterna på lokal nivå var att stärka
kommunernas bärkraft och utjämna skillnader i tillgänglighet och kvalitet i tjänsterna
mellan kommuner. Målet var en kommunstruktur som är livskraftig och regionalt
enhetlig och har en fungerande samhällsstruktur, och som stärker förutsättningarna för
kommuninvånarnas självstyrelse.
En kommun ska bestå av en pendlingsregion eller någon annan sådan funktionell
helhet som har ekonomiska förutsättningar och på personella resurser grundade
förutsättningar att svara för ordnandet och finansieringen av servicen för
kommuninvånarna och för en tillräcklig egen serviceproduktion.
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Mellan 2007 och 2016 genomfördes 75 kommunsammanslagningar i Finland, vilket
innebar att antalet kommuner minskat med ungefär en fjärdedel till 313.

Kap 3 Demokrati och styrning:
I detta kapitel kommer den nuvarande politiska organisation och förvaltningen att
beskrivas. Därefter kommer resonemang om tänkbara konsekvenser av en
sammanslagning.
Borgholms kommun har en traditionell nämndorganisation med kommunstyrelse,
samhällsbyggnadsnämnd, utbildningsnämnd och valnämnd. Fullmäktige har 35
ledamöter. Koncernen består även av Borgholm Energi AB som bland annat ansvarar
för fastigheter, vatten/avfall, renhållning och kost.
Figur 5 Organisationsskiss Borgholms kommun 2016

Mörbylånga kommun har en politisk organisation med två nämnder: kommunstyrelsen
och miljö- och byggnadsnämnden. Under kommunstyrelsen ligger fyra utskott
(Kommunledningsutskottet, barn- och ungdomsutskottet, vård- och omsorgsutskottet
respektive socialt utskott). De tre förstnämnda utskotten har fem ledamöter, medan det
sociala utskottet har tre ledamöter.
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Figur 6 Politisk organisation i Mörbylånga kommun

Förvaltningsorganisationen följer till viss del den politiska strukturen (se figur 7
nedan). M-verksamheten innehåller kommunens välfärdsuppgifter (skola,
äldreomsorg, individ- och familjeomsorg) och står för en stor del av kostnaderna.
Figur 7 Förvaltningsorganisation i Mörbylånga kommun

Borgholms och Mörbylånga kommuner är medlem i olika kommunalförbund. Det
gemensamma kommunalförbundet, Ölands Kommunalförbund är huvudman för
turistverksamheten och räddningstjänsten på Öland. Mörbylånga kommun är
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därutöver medlem i Kalmarsundsregionens renhållare, som är ett kommunalförbund
som hanterar hushållsavfall inom Kalmar, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn och
Torsås kommuner.
Mörbylånga hade 11 448 röstberättigade invånare vid 2014 års kommunalval och
Borgholm hade 8 958. Fullmäktigeförsamlingar består av 35 ledamöter i Borgholm
och 49 ledamöter i Mörbylånga kommun, vilket är högre än lägstanivå som
Kommunallagen fastställt till 31 ledamöter i respektive kommun.
Borgholm har 99 förtroendevalda, vilket ger 108 invånare per förtroendevald.
Mörbylånga har 92 förtroendevalda, eller 158 invånare per förtroendevalda. Båda
kommunerna har fler invånare per politiker än såväl länet (179 politiker per invånare)
och riket (265 per invånare).
Valdeltagandet vid 2014 års kommunalval var högt i båda kommunerna, 86 procent i
Borgholm och 88 procent i Mörbylånga.
Kostnaden för den politiska verksamheten var 850 kr/inv i Mörbylånga och 812 kr/inv
i Borgholm (riket 879 kr/inv).
3.1 Effekter av en kommunsammanslagning för demokrati och styrning
Borgholm och Mörbylånga har byggt sina politiska organisationer på fundamentalt
skilda sätt. Borgholm har en traditionell nämndorganisation med en förvaltning som
verkställer respektive nämnds beslut. Mörbylånga, å andra sidan, har enbart en nämnd
(miljö- och byggnadsnämnden) utöver kommunstyrelsen. Därutöver har Mörbylånga
utskott under kommunstyrelsen. En stor del av kommunens stora utgiftsområden är
samlad i den så kallade ”M-sektorn”. Mörbylånga genomför också dialogmöte, där
kommunfullmäktiges presidium, tillsammans med partiernas gruppledare och
tjänstemän, bjuder in föreningar, kommuninvånare och andra intresserade på olika
orter i kommunen för att ta reda invånares åsikter om frågor som rör respektive
bostadsort.
Vid en sammanslagning kommer det vara nödvändigt att bestämma sig för vilken
slags organisation som en eventuell ny kommun ska ha. SKL har inga synpunkter på
vilken organisation som bör väljas. Vi vill emellertid betona vikten av förarbetet innan
man väljer organisation. Förvaltningarna kan tänkas vara vana att arbeta på delvis
olika sätt i de två kommunerna.
Den nya kommunen måste fastställa antalet ledamöter i fullmäktige. Vid en
sammanslagning ska den nya kommunen ha minst 31 ledamöter. Det finns inget tak
för hur många fullmäktigeledamöter som kommunen kan ha. Att ha samma antal
ledamöter (84 stycken) som Mörbylånga och Borgholm har idag skulle dock innebära
ett mycket stort fullmäktige i förhållande till invånarantalet. Som jämförelse har
Kalmars och Växjö kommunfullmäktige 61 ledamöter vardera och Jönköping 81
ledamöter. En rimligare jämförelse är kommuner med mellan 20-30 000 invånare.
Denna grupp har i genomsnitt 45 ledamöter.
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Vid en eventuell sammanslagning kommer den nya kommunen som utgångspunkt att
fortsätta ha en enda valkrets, eftersom den nya kommunens invånarantal inte kommer
att överstiga 36 000 personer. Vid särskilda skäl kan dock en kommun ha mer än en
valkrets, även om befolkningen understiger 36 000 invånare. En
kommunsammanslagning bör kunna vara ett sådant särskilt skäl.
Antalet valkretsar är en väsentlig fråga. Om man väljer två valkretsar, exempelvis
nuvarande Mörbylånga och Borgholms kommuner, så garanteras den geografiska
spridningen av fullmäktigeledamöter. Nackdelen kan vara att man institutionaliserar
gamla gränser i den nya kommunen och att ledamöterna representerar just sin
kommundel, istället för hela den nya kommunen. Det skulle kunna medföra att
sammanslagningens fördelar inte kommer att tillvaratas.
Antalet valkretsar påverkar även möjligheten för småpartier att komma in i
fullmäktige. Från och med 2018 års kommunval införs en småpartispärr på två procent
för ej valkretsindelade kommuner. Givet 2014 års valdeltagande i Mörbylånga (10 100
röster) och i Borgholm (7 700 röster) kommer det att behövas minst 350 röster för att
klara spärren. Att klara spärren garanterar dock inte några mandat, utan det beror på
antalet fullmäktigemandat. Med två valkretsar räcker det att få minst tre procent i den
ena valkretsen för att få en fullmäktigeplats. Den exakta småpartispärren avgörs av
hur många fullmäktigeledamöter som finns i den nya kommunen. Ju färre ledamöter,
desto högre småpartispärr.
Graden av delegering till förvaltningen förefaller också skilja mellan Borgholm och
Mörbylånga. Mörbylånga har en mer långtgående delegation till förvaltningen, medan
fler beslut fattas av de politiska organen i Borgholm.
Ett annat organisatoriskt spörsmål är hur de kommunala bolagen ska organiseras.
Borgholms Energi ansvarar för många viktiga avgifts- och skattefinansierade frågor i
Borgholms kommun. Det senare sköts vanligtvis av en kommunal förvaltning, inte ett
bolag. Mörbylånga Bostads AB har hand om fastighetsfrågor och de kommunala
hyresrätterna. Till synes kompletterar Borgholms Energi och Mörbylånga Bostads AB
varandra, eftersom deras huvudinriktningar verkar på olika områden. Det begränsar de
organisatoriska konsekvenserna vid en eventuell kommunsammanslagning. Likväl
skulle de indelningsdelegerade behöva fundera på hur en ny gemensam
kommunkoncern skulle utformas och vilken verksamhet som de olika kommunala
bolagen ska ha.
Ölands Kommunalförbund skulle vid en sammanslagning upphöra. Det medför att
beslut behöver fattas om organisationsformen för räddningstjänsten och
turismverksamheten som idag bedrivs inom kommunalförbundet. Räddningstjänsten
organiseras alltid i förvaltningsform, i de kommuner som inte bedriver den i
interkommunal samverkan. Turismverksamheten organiseras vanligtvis i egenregi,
genom samverkan med andra kommuner eller att verksamheten läggs ut på ett privat
marknadsbolag, format av de lokala turistföretagen.
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Interkommunal samverkan har vissa nackdelar utifrån ett lednings- och
styrningsperspektiv. Styrningen kan komma att förenklas och förtroendeuppdragen
läggas på fler personer jämfört med dagens situation, där KSAU i respektive
kommuner är förbundets ledamöter.
Erfarenheter

Det är svårt att se några tydliga skillnader i demokratins funktionssätt mellan små och
stora kommuner. Det är dock inte detsamma som att säga att
kommunsammanslagningar inte per automatik påverkar hur väl lokaldemokratin
fungerar. Antalet förtroendevalda per invånare sjunker. På kort till medellång sikt
handlar det dock snarare om processer: vad händer egentligen med det politiska
systemet när två kommuner ska styras gemensamt under ett helt nytt, sammanslaget
fullmäktige?
Erfarenheter från den danska kommunsammanslagningsreformen visar att
fritidspolitiker i de sammanslagna kommunerna upplever att de förlorat makt och
inflytande, dvs. att makten koncentrerats i toppen av organisationen till hel- och
deltidsarvoderade (jämfört med kommuner som inte slagits samman).
Förvaltningsapparaten anses stärkt sitt politiska inflytande på de folkvaldas bekostnad
i de sammanslagna kommunerna, jämfört med icke-sammanslagna. (Erlingsson 2017).
Det förefaller naturligt att fritidspolitiker känner sig marginaliserade vid
kommunsammanslagningar. I Borgholms fall skulle en fullmäktigeledamot kanske gå
från att vara en av 35 ledamöter till att i en Ölands kommun vara en av ett större
fullmäktige. Rimligen försvåras då också möjligen att påverka. En viktig fråga är vad
som är alternativet till sammanslagning. Kommer Borgholm och Mörbylånga fortsätta
precis som idag eller kommer samverkan med andra kommuner att öka? Om
samverkan med andra kommuner ökar, så kan effekten med maktkoncentration bli
liknande som vid en sammanslagning.
Principiella diskussioner
I samband med sammanslagningsreformer beträffande såväl kommun som landsting
har demokratiperspektivet haft en central roll.
Ansvarskommittén som föreslog landstingssammanslagningar menade att identitet var
ett kriterium för att sammanslagningen skulle bli lyckad. Indelningskommittén (SOU
2016:48) ansåg att det var viktigt att samverkan mellan landsting gjort att de indirekta
politiska organen fått för stor betydelse. Sammanslagningar av landsting skulle därför
minska deras omfattning och förstärka landstingsdemokratin.
I Norge pågår för närvarande en kommunreform. Demokratiska hänsyn framförs även
här som ett viktigt perspektiv. Förarbetena ansåg att ett kriterium för att kommunen
skulle kunna fylla sin roll som en god demokratisk arena är en gemensam lokal
identitet.
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Lokal identitet

Politiska beslut kräver legitimitet och förankring. Att man inom kommunen känner en
gemenskap inom och en anknytning till kommunen är därför viktigt för att den
kommunala demokratin ska fungera väl. En lokal identitet som överensstämmer med
kommunindelningen underlättar samarbetet inom politiken och minskar risken för att
en situation där olika kommundelar strider mot varandra ska utvecklas.
Identitetsfrågan framstår som avsevärt enklare vid en sammanslagning av Mörbylånga
och Borgholm kommuner än någon annanstans i Sverige. Ölandsidentitet förefaller för
flertalet boende på Öland vara starkare än anknytning till respektive kommun.
Det är vår bedömning att den lokala identiteten snarare skulle stärkas än försvagas vid
en sammanslagning, vilket skulle vara positivt för den lokala demokratin.
Det är även värt att påtala att Öland inte existerar i formell mening idag. Öland är
såklart ett landskap, men dessa saknar formell, juridisk betydelse. Att inrätta en
Ölands kommun skulle därför kunna stärka Öland som varumärke.
Centralortsteorin

I samband med den nationella Kommunblocksreformen på 1960- och 70-talet
minskade antalet kommuner från drygt 800 till 278. En bärande princip för
Kommunblocksreformen var den så kallande centralortsteorin, enligt vilken
kommunindelningen anpassas till funktionella regioner på lokal nivå. Tanken var att
med vetenskaplig metod runt en centralort sammanföra områden som hörde ihop
bland annat bebyggelsemässiga, arbetskraftsmässiga, trafikmässiga och kommersiella
avseenden (SOU 1961:9). Ett annat kriterium var att de nya kommunerna skulle
utgöra näringsgeografiskt sammanhålla enheter.
Näringsgeografiskt framstår en sammanslagning på Öland som relativt
oproblematiskt. De huvudsakliga näringarna är desamma i Borgholm och Mörbylånga
kommuner med turism och jordbruk.
Beträffande centralort finns ingen given centralort på Öland. Borgholm och
Mörbylånga är centralorter i respektive kommun. Samtidigt är Färjestaden den största
och snabbast växande tätorten på Öland (se tabell 1). Denna struktur skapar
möjligheter att förlägga service på flera orter. Samtidigt finns risken för splittring
inom den kommunala organisationen, om den lokaliseras på ett flertal ställen.
Motsvarande problem förekom vid de diskussionerna om region- och
landstingssammanslagningar i Norrland, Svealand och Västra Götaland/Värmland
(Indelningskommittén). Dessa landsting var överens om att uppnå ”inomregional
balans”, med vilket avsågs att de olika centrumen för hälso- och sjukvård,
kollektivtrafik och regional utveckling samt residensstad skulle fördelas runt om i de
nya länen, snarare än att centralisera samtliga centrala funktioner till en enda stad.
Likaså har det i Finland varit vanligt att fördela förvaltningen på flera kommundelar i
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den nya förvaltningen (Den nya kommunen – en studie av tidigare
kommunsammanslagningar (2013)).
Frågor som behöver lösas vid en eventuell sammanslagning:

-

Hur många valkretsar ska kommunen ha?
Hur många ledamöter ska finnas i fullmäktige?
Vilken politisk respektive tjänstemannaorganisation ska en ny kommun ha?
Vilken uppgiftsfördelning mellan politik och förvaltning?
Vilka ansvarsområden ska de kommunala bolagen ha?
Hur bör bolagen i kommunkoncernen organiseras?

4 Verksamhetsfrågor vid en sammanslagning
Förskolestruktur
Borgholm har idag tolv förskolor fördelade på olika platser i kommunen (Björkviken,
Runsten, Rälla, Löttorp, Böda, Södvik, Borgholm, Gärdslösa) och en friförskola
(Borgholm). Mörbylånga har 16 förskolor.
Personaltätheten är i Borgholms kommun 6,6 barn/årsarbetare och 4,8
barn/årsarbetare i Mörbylånga. Lokalkostnaderna per inskrivet barn är högre i
Mörbylånga (21 125 kr) än i Borgholm (19 197 kr).
Trots högre personaltäthet och lokalkostnader i Mörbylånga, så är deras
nettokostnadsavvikelse (3 procent) betydligt lägre än i Borgholm (19 procent). Med
det menas att kostnader i Borgholm är 19 procent högre än vad de borde vara enligt
kostnadsutjämningssystemet. Avvikelsen mot vad förskolan bör kosta kan bero på
högre ambitionsnivå eller lägre effektivitet. En tredje orsak kan vara att
kostnadsutjämningen för förskolan inte kompenserar Borgholm för deras låga
tätortsgrad (vilket görs i utjämningen för grundskola, gymnasieskola och
äldreomsorg).
Förskolan efter en eventuell sammanslagning
Förskoleverksamheten bygger på en närhet till elevernas bostad. Det är därför svårt att
se några stora direkta konsekvenser för förskoleorganisationen vid en
sammanslagning.
På längre sikt avgör dock elevunderlaget hur många förskoleplatser som behövs i
kommunen. Befolkningsprognosen pekar på 150 fler förskoleelever i Mörbylånga och
knappt 50 fler i Borgholm till år 2025.
Förskolan är kanske den verksamhet som är mest lokal till sin karaktär, eftersom
barnen inte kan förväntas åka särskilt långt till verksamheten. Det medför också att en
sammanslagning sannolikt skulle få begränsade effekter på förskoleverksamhetens
lokalisering.
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Figur 7 Antal 1-5 åringar i Mörbylånga och Borgholms kommuner fram till 2035

Grundskolestruktur
Andelen grundskolebarn är 11,5 procent i Mörbylånga, vilket är i linje med
riksgenomsnittet. I Borgholm är det något lägre, nio procent av befolkningen är
mellan 6 och 15 år.
I Mörbylånga kommun finns sju kommunala grundskolor. F-6-skolor finns längst i
söder, Degerhamn, och i norra kommundelen i Gårdby och Glömminge. Därutöver
finns tre grundskolor i Färjestaden, en i Mörbylånga inkl högstadiestadium och en
friskola (Färjestaden). Borgholm har sex grundskolor, spridda i kommunen från
Löttorp i norr till Gårdslösa och Rälla i söder.
Mörbylånga har en nettokostnadsavvikelse på 12 procent och Borgholm på 9 procent.
Båda kommuner har alltså högre kostnader än motiverat utifrån demografiska och
geografiska förutsättningar.
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Figur 8 Prognosticerat antal 7-15-åringar 2015-2035
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Grundskolan efter en eventuell sammanslagning
Grundskolan förväntas vara lokaliserad relativt nära elevernas bostad. Den största
potentialen för sammanslagningseffekter finns därför i närheten av kommungränsen.
I gränsområdet finns grundskolor i såväl Rälla (Borgholms kommun) som Glömminge
på västra sidan och i Gårdby och Gårdslösa på östra sidan. Mellan Rälla och
Glömminge är avståndet 7 km och mellan Glömminge och Gårdby är drygt 20 km.
Borgholms kommun avvecklade för några år sen delar av Runsten skola nära
kommungränsen på den östra sidan av kommunen. Efter avvecklingen har en stor
andel av eleverna i Runstens skolas upptagningsområde valt att söka sig till Gårdby
skola i Mörbylånga kommun.
Glömminge och Gårdby skola gjorde om- och nybyggnation på närmre 25 miljoner
kronor år 2013.
Gårdby skola har ca 140 elever i årskurserna F-6, varav 30 elever kommer från
Borgholms kommun. Gårdby skola anses ha en hög beläggning och ha ett
utbyggnadsbehov. Skolstrukturen kan sägas redan vara anpassad till en gemensam
kommun på östra sidan efter nedläggning av delar av Runstens grundskola.
På den västra sidan är Rälla skola (Borgholms kommun) en F-5-skola har 62 elever
och en bedömd kapacitet på 85 elever. Av de sextiotalet elever är ungefär tio procent
asylsökande. Glömminge skola (Mörbylånga kommun) som rymmer år F-6, förskola
1-5 år och fritidshem, har totalt cirka 170 barn och anses vara relativt nära full
beläggning.
På den västra delen av kommungränsen växer Glömminge i Mörbylånga kommun.
Tätorten Rälla i Borgholms kommun har dock, som framgick av tabell 1, minskat sin
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befolkning från 470 till 418 personer mellan 1995 och 2015. Även om det inte
förefaller finnas några fler omedelbara samordningseffekter beträffande skolstrukturen
vid en kommunsammanslagning, så kommer utvecklingen av antalet barn att avgöra
om Rällaskolans framtid. Idag är ungefär 10 procent av skolans elever asylsökande.
Det kommer att finnas möjlighet att göras effektiviseringar kring administration (se
avsnittet Administration nedan) och att öka specialistkompetensen. Den centrala
skolförvaltningen som ansvarar för förskole- och grundskoleverksamheten består idag
av 3,5 årsarbetskrafter (skolchef, utvecklingsledare) i Mörbylånga och sex anställda i
Borgholm (utbildningschef, förvaltningssekreterare, stabschef, IT-pedagog,
specialpedagog och utbildningssamordnare). Antalet anställda är inte helt jämförbara,
eftersom verksamheterna inte är organiserade på samma sätt i de båda kommunerna.
Men vid en sammanslagning skulle den nya kommunen få cirka tio centralt placerade
tjänstemän. Det skulle medföra större möjligheter att specialisera och fördjupa sig på
särskilda områden. Inom skolområdet skulle det innebära högre kvalitet och
effektiviseringar vad gäller bland annat att söka de 40-talet specialdestinerade
statsbidragen för skolan eller att ta fram socioekonomiska resursfördelningsmodeller,
vilket numera är ett krav enligt Skollagen.

Gymnasieskola
Både Mörbylånga och Borgholm är medlemmar i Kalmarsunds Gymnasieförbund
tillsammans med Torsås och Kalmar. Det finns en gymnasieskola i Borgholm med
introduktionsprogram, Hotell- och Turismprogrammet och Restaurang- och
Livsmedelsprogrammet.
Då gymnasieverksamheten redan ligger inom ett kommunalförbund påverkas det inte
av en kommunsammanslagning.

Äldreomsorg och LSS
Befolkningsmässigt har Borgholm en äldre befolkning. Var tredje invånare är 65 år
eller äldre, vilket är högst i hela landet. Andelen som är minst 80 år utgör 8,6 procent
av befolkningen. I Mörbylånga är 26 procent minst 65 år och 5,6 procent är 80 år eller
äldre. Den äldre befolkningen gör att äldreomsorgsbehovet är 45 procent större i
Borgholm än Mörbylånga, enligt kostnadsutjämningssystemet.
Mörbylånga har fyra äldreboenden placerade i Mörbylånga och Färjestaden med 1657 platser. Borgholm har också fyra särskilda boenden med 22-50 platser, lokaliserade
i Löttorp, Köpingsvik och Borgholm.
I Mörbylånga kommun bor en högre andel av 80+-åringarna på särskilt boende, 11,4
procent, medan motsvarande andel i Borgholm är nio procent. Figuren nedan visar att
antalet 80+ kommer att nästintill att fördubblas på Öland. Andelen 80+-åringar
kommer att vara 15 procent i Borgholm och tio procent i Mörbylånga.
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Äldreomsorgen bedrivs något billigare än förväntat i Borgholm, medan Mörbylångas
nettokostnadsavvikelse är fem procent högre än förväntat.
Figur 9 Antal 80+-åringar i Borgholm och Mörbylånga kommuner
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Både Borgholms och Mörbylånga kommuner har infört lagen om valfrihetssystem
(LOV) gällande hemtjänst för personer som bor i ordinärt boende sedan några år
tillbaka. Den insatsbaserade timersättningen är 313 kronor för boende i Borgholm och
382 kronor i den övriga kommunen. Mörbylånga har också infört valfrihetssystem för
hemtjänsten i ordinärt boende. Ersättningen per beviljad timme är 296 – 307 kronor
för service och 320 – 331 kronor för omvårdnad i tätort respektive landsbygd.
Det är visserligen inte oproblematiskt att jämföra olika resursfördelningssystem,
särskilt som biståndsbedömningen kan skilja sig kraftigt. Med dessa reservationer
framstår det dock som att Borgholm satsar större resurser på hemtjänsten på
landsbygden jämfört med Mörbylånga.
Vid en sammanslagning skulle en större diversifiering kunna genomföras av de
särskilda boendena. Man skulle kunna ha olika inriktningar på olika boenden, vilket
skulle förbättra möjligheten att få ett boende som passar individen. Fördubblingen av
antalet 80-åringar till år 2035 kommer innebära ett successivt ökat behov av platser på
särskilda boenden. Om var tionde 80+-åring kommer bo på särskilt boende även då, så
innebär det att ytterligare 170 boendeplatser behövs. Äldreomsorgen riskerar att bli
totalt dominerande uppgiften i framförallt Borgholms kommun med 15 procent av
befolkningen i åldersgruppen 80+ år enligt figuren ovan. Det kommer att krävas att en
hög andel av den arbetsföra befolkningen kommer inom äldreomsorgen. Med en större
kommun förbättras planeringsförutsättningarna och möjligheterna till skalfördelar.
Hemtjänsten skulle få en större geografi och brukarunderlag att täcka. Det medför
möjligheter till synergieffekter, särskilt för området vid kommungränsen. En
harmonisering av ersättningarna i valfrihetssystemen är nödvändiga.
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Resursfördelningssystemen påverkar incitamenten och möjligheterna att utföra
hemtjänst i hela kommunen, varför de kan få ett stort genomslag. Stor vikt bör därför
läggas vid översynerna av dessa.

Kapacitet beträffande mer specialiserade och komplexa
uppgifter
Kommunernas uppdrag har blivit alltmer komplext och staten ställer stora krav på
specialistkunskaper bland samtliga kommuner oavsett kommunens storlek. Graden av
specialisering har pekas ut av många (bland annat Småkom, direktiven till
kommunutredningen) som en utveckling som påverkar kommunernas förutsättningar.
Under senare år har ett flertal rapporter och nya lagkrav ställts på kommunerna. Den
kanske mest betydande nya uppgiften för kommunerna har varit ansvaret för
mottagande av ensamkommande flyktingbarn. Från början ansågs det inte vara rimligt
att alla kommuner skall bygga upp den kompetens som krävs. De 20-talet s.k.
avtalskommunerna kommer därför bygga upp omfattande specialistkompetens och
erfarenhet (prop 2005/06:48). I takt med att mottagandet växte krävdes emellertid att
alla kommuner skulle vara skyldiga att anordna boende för ensamkommande
flyktingbarn.
Dricksvattenutredningen (SOU 2016:32) pekar på samhällsförändringar, demografi
och klimatförändringar som påtagliga utmaningar för dricksvattenförsörjningen och
kräver större mellankommunalt samarbete för att klara frågan. Regeringen har nyligen
lagt fram en proposition som om att kommunerna ska förebygga och rehabilitera
personer med spelmissbruk (Prop. 2016/17:85). För uppgiften kommer kommunerna
att få två kronor per invånare. Ett annat exempel är att skollagen numera stadgar att
kommunerna måste ha en intern resursfördelningsmodell som tar hänsyn till elevernas
socioekonomiska bakgrund.
En grundtanke bakom den danska kommunsammanslagningsreformen var att de
dåvarande mindre kommunerna är för små i förhållande till de lagstadgade
uppgifterna. Mindre kommuner hade problem med att få en tillräcklig professionell
robusthet/kompetensförsörjning på en rad områden och högre kostnader än de större
kommunerna. Större kommuner skulle ge högre kvalitet och effektivitet för de olika
uppgiftsområdena.
Professionell robusthet handlar om kommunens möjligheter att uppfylla de politiskt
målen. Den danska Strukturkommissionen definierade en professionellt robust enhet
som personalmässigt, teknologiskt, organisatoriskt och ledningsmässigt har
förutsättningar att lösa uppgifterna med en hög grad av måluppfyllelse. Det är alltså
bland annat tal om sannolikheten att säkra den nödvändiga kompetensen i form av
specialister, verksamhetsutveckling, erfarenhetsuppsamling. I förlängningen spelar det
geografiska och befolkningsmässiga sammanhanget stor roll för möjligheterna att få
till stånd professionell robusthet (Evaluering af kommunalreformen, sid 56).
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Vid utvärdering av den danska kommunsammanslagningsreformen svarade 98 procent
av de sammanslagna kommunerna att sammanslagningen i hög eller i mycket hög
grad bidragit till att öka den professionella bärkraftigheten (Ibid.).
Sammanslagna kommuner menar också i stor utsträckning (58 procent) att
möjligheterna att rekrytera kvalificera medarbetare har förbättrats. Det har också lett
till mindre sårbara enheter. Positiva effekter på fackmiljön har varit särskilt tydliga i
relativt små uppgiftsområden, där större enheter leder till ökade volymer. (Houlberg
2013)
Livsmedel- och dricksvattenkontroll

Kommunerna har ansvar för livsmedelskontrollen och dricksvattenkontrollen, som är
ett exempel på en verksamhet som skulle få större volymer efter en sammanslagning.
Det är också en verksamhet med ovanligt god datatillgång om antal faktiska
årsarbetskrafter, hur stort personalbehov som kommunerna anser sig ha, antal utförda
kontroller och intäkter från kontroller och registreringar. Därigenom kan man få
uppgifter om i vilken utsträckning som kommunerna utfört sin uppgift. Det säger dock
inte nödvändigtvis något om kvaliteten på kommunernas kontroller.
Verksamheten är avgiftsfinansierad, så kommunerna har rätt att ta ut avgifter från de
kontrollerade. Båda kommunerna har en kontrollavgift på 800-900 kr/timme.
Tabell 2 Livsmedelkontroll i Borgholm och Mörbylånga kommuner år 2015

Borgholm
Mörbylånga

Årsarbetskrafter Behov
Årliga
Extra
livsmedelskontroll årsarbetskrafter, kontrollavgifter, kontrollavgifter,
(faktisk)
livsmedelskontroll livsmedel
livsmedel
2,2
2,3
890 800
69 460
1,5
1,75
546 396
3 356

Borgholm och Mörbylånga kommuner har 2,2 respektive 1,5 årsarbetskrafter som
arbetar med livsmedelskontroll, vilket är något lägre än deras upplevda behov. Det
innebär att Borgholm har fakturerat för ungefär 1 000 timmars kontroll och
Mörbylånga 700 timmar. Borgholm har kontrollerat 288 objekt och Mörbylånga 140.
Tabell 3 Dricksvattenkontroll i Borgholm och Mörbylånga kommuner år 2015

Borgholm
Mörbylånga

Behov
Årsarbetskrafter årsarbetskrafter, Årliga
Extra
dricksvattendricksvattenkontrollavgifter, kontrollavgifter,
kontroll (faktisk) kontroll
dricksvatten
dricksvatten
0,1
0,3
18 800
0
0,1
0,3
0
0
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Både Borgholm och Mörbylånga har enbart 0,1 årsarbetskraft vardera inom
dricksvattenkontroll, medan de båda kommunerna bedömer att deras behov är 0,3
årsarbetskrafter.
Mörbylånga har 24 dricksvattenanläggningar, varav två stycken kontrollerades under
år 2015. I Borgholms kommun kontrollerades två av 15 anläggningar under året. Som
jämförelse kontrollerades 40 procent av anläggningarna i landet (Livsmedelsverkets
rapportserie nr 18/2016, Bilaga 6, sid 5f).
Kommunerna får ta ut avgifter för sina dricksvattenkontroller. Borgholms kommun
har intäkter på 18 800 kronor för årlig kontroll, i övrigt redovisas inga intäkter för
extrakontroller. Det tyder på att inga extrakontroller har gjorts, varken i Borgholm
eller Mörbylånga.
Kommunernas tillsyn inom livsmedel och dricksvatten är som ovan nämndes två
områden som staten utreder en hårdare styrning för att öka den kommunala
kompetensen på området. Det innebär en ökad risk att staten inför obligatorisk
samverkan mellan landets kommuner.
Det är också två områden som har extra stor betydelse på en plats med omfattande
turistnäring, som på Öland. Med en liten personalstyrka är det svårt att upprätthålla,
behålla och utveckla kompetensen inom alla olika verksamhetstyper, bygga upp
erfarenhet av exempelvis matförgiftningsutbrott, hantera eventuella intressekonflikter
och arbeta med utvecklingsinsatser. Sårbarheten är stor hos en liten
kontrollmyndighet. I denna utredning gör vi ingen kvalitetsbedömning av
kommunernas tillsynsarbete på dessa områden. Både Livsmedelsverket och SKL är
positiva till samverkan mellan kommunerna på dessa områden, då de kan leda till att
befintliga resurser används mer effektivt, att den kompetens som finns tas till vara och
att eventuella intressekonflikter såsom jäv eller kommunala målkonflikter mellan
service och myndighetsutövning kan begränsas.
Likväl förefaller det väldigt svårt att exempelvis bedriva en effektiv
drickskontrollverksamhet med hög kvalitet på 0,1 tjänst, vilket också det låga antalet
kontroller tyder på. Vid en sammanslagning skulle det vara enklare att öka resurserna
för dricksvattenkontroll, åtminstone till det egenupplevda resursbehovet på 0,6
årsarbetskraft. Det skulle möjliggöra en effektivare kontroll med större volymer. Med
tanke på att tjänsten är avgiftsfinansierad skulle det inte heller nödvändigtvis innebära
en kostnadsökning. Vattenkvaliteten är en, som ovan nämndes, en väldigt viktig fråga
för turism- och jordbrukskommuner som Öland och skulle få betydligt bättre
förutsättningar vid en sammanslagning.
Motsvarande resonemang kan föras om livsmedelskontrollen. Regeringen utreder för
närvarande att införa en modell som innebär att kommunerna måste ha tio
årsarbetskrafter för att få själv ansvara för livsmedelskontrollen, annars kan
samverkan med kommuner krävas. Idag ligger Borgholm och Mörbylånga långt under
denna tilltänkta gräns, då de tillsammans har 3,8 årsarbetskrafter, men ett egenbedömt
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behov på fyra årsarbetskrafter. Med tanke på att Mörbylånga endast debiterat fyra
timmars extrakontroller under 2015, så framstår behovet som underskattat. En
sammanslagen kommun skulle ge skalfördelar och möjligheter till bättre
måluppfyllelse. Dessutom skulle sårbarheten minska.
Sammantaget skulle en sammanslagning ha positiv effekt för de delar av
verksamheten som kräver specialistkunskaper, vilket ovanstående genomgång av
tillsyn av livsmedel och dricksvatten visar på.

Administration
Ett vanligt förekommande argument för kommunsammanslagningar är minskande
kostnader för administration. Antagandet är att det finns skalfördelar beträffande
administrativa kostnader för kommuner med större befolkning. Fler invånare delar på
fasta omkostnader för exempelvis IT-system och administrativ personal samt bättre
möjligheter till arbetsdelning och specialisering. Att ta fram en socioekonomisk
resursfördelningsmodell för skolan eller en risk- och sårbarhetsanalys för Ölands
kommun kommer att vara kostnadseffektivare än dagens situation, där Borgholm och
Mörbylånga behöver ta fram var sin modell. Dessutom kan en specialisering genom
att medarbetare får större möjligheter att fördjupa sig i vissa frågor också förväntas
höja kvaliteten på det strategiska arbetet.
Erfarenheterna från den danska kommunsammanslagningsreformen år 2007 visar att
de sammanslagna kommunernas kostnader för centraladministration minskade jämfört
med kommunerna som inte slogs samman. Efter en initial kostnadsökning minskade
kostnaderna och fyra år efter reformen hade kostnaderna minskat med knappt 10
procent vilket motsvarande 500 danska kronor per invånare och år (Houlberg et al
2015).
Borgholm och Mörbylånga avtalssamarbetar sedan ett par år tillbaka om ITverksamheten. Under den här tiden har IT-verksamheten gått från 15 till 12,5
årsarbetskrafter. 2017 års budget ligger på 15 miljoner kronor, varav Mörbylånga står
för nio miljoner kronor och Borgholm sex miljoner. Kostnaden för ITverksamhetssystem är 4,2 mkr i Mörbylånga.
Mörbylånga och Borgholm har 49 respektive 35 administrativa årsarbetskrafter, som
arbetar som administratörer, handläggare eller med ledningsarbete. Kommunernas
lönekostnad (inklusive sociala avgifter) för den administrativa personalen är 51,5
miljoner kronor. Därtill kommer overhead-kostnader för IT, lokal och andra
funktioner, som uppskattas till 25 procent av personalkostnaderna. Sammantaget är
personalkostnaderna på 65 miljoner kronor. Tio procents besparing skulle sålunda ge
minskade kostnader på 6,5 miljoner kronor eller ungefär 250 kronor per invånare.
Den danska besparingen gäller också den politiska verksamheten. Som nämndes i
kapitel 3 kostar den 850 kronor per invånare i Mörbylånga och 812 kronor per
invånare i Borgholm, alltså totalt sett 21,5 miljoner kronor. Kostnaden efter
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sammanslagning beror givetvis på hur den politiska organisationen utformas. Ju fler
förtroendevalda och heltidsarvoderade, desto högre kostnader. Med en tioprocentig
kostnadsbesparing skulle besparingen bli drygt två miljoner kronor.
En försiktig beräkning är således att de administrativa kostnaderna totalt sett kan
minska med 8-9 miljoner kronor. Det motsvarar 17 öres skatteminskning.

Kap 5 Det fortsatta arbetet
En sammanslagning av Borgholms och Mörbylångas kommuner kan endast ske träda i
kraft den 1 januari året efter det år då val i hela riket av fullmäktige har ägt rum. De
närmsta tillfällena som detta kan ske är alltså 2019, 2023 och 2027.
I detta avsnitt resonerar vi om hur ett eventuellt fortsatt arbete för en sammanslagning
skulle kunna läggas upp.
Befolkningen måste tillfrågas

En kommunsammanslagning får endast ske om ändringen kan antas medföra
bestående fördel för en kommun eller en del av en kommun eller andra fördelar från
allmän synpunkt. Lagstiftningen stadgar också att särskild hänsyn ska tas till
befolkningens önskemål och synpunkter. Det innebär att om kommunerna vill slås
samman ska Ölands befolkning först tillfrågas. Den kan ske genom folkomröstning,
opinionsundersökning eller liknande förfarande (se Indelningslagen SFS 1979:411).
Kommunerna bestämmer själva när en eventuell opinionsundersökning eller
folkomröstning ska hållas. Vanligtvis hålls folkomröstningar i samband med
nationella val eller val till EU-parlamentet. Dessa hålls nästa gång år 2018 respektive
2019. Det finns stora fördelar med att hålla folkomröstning i anslutning till ett annat
val. Dels kan valdeltagandet förväntas bli väsentligt högre, dels kommer kostnaderna
att bli betydligt lägre.
En fråga som bör diskuteras innan en folkomröstning är hur olika valresultat bör
tolkas. Krävs en majoritet för sammanslagning i båda kommunerna eller behövs bara
en majoritet av Ölands invånare för att folkomröstningen ska tolkas som ett ja till
samgående?
Process inför en eventuell folkomröstning

Med tanke på utfallet i 2009 års omröstning är behovet av omfattande förankring och
offentlig debatt stort. Inför en omröstning/opinionsundersökning om
kommunsammanslagning bör ett gediget bakgrundsmaterial tas fram, av vilket den här
rapporten kan vara en del. Ett sådant material bör beakta de verksamhetsmässiga,
ekonomiska och politiska effekterna av en sammanslagning.
En väl så viktig uppgift är dock att förklara syftet med en sammanslagning.
-

Varför vill kommunerna gå samman och vad kommer en sammanslagning att
uppnå?
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-

Är det att stärka Öland som varumärke, förstärka planeringskapaciteten eller
förbättra ekonomin?
Hur kommer verksamheterna, demokratin och ekonomin att påverkas?

Det finns sannolikt vissa lärdomar att göra av 2009 års folkomröstning. En fråga som
kommunerna bör fundera på är om resurser ska avsättas till kampanjarbete för ett jarespektive nej-sidan och kanske även arrangera debatter mellan de båda sidorna. Det
är viktigt för legitimiteten att båda sidorna får möjlighet att föra fram sina synpunkter.
Processen efter ett eventuellt beslut om sammanslagning

Om en folkomröstning skulle ge ett positivt utfall för en sammanslagning ska
kommunerna skicka en ansökan till Kammarkollegiet, som utreder om
sammanslagningen skulle medföra en bestående fördel ur ett allmänt perspektiv.
Efter att regeringen fattat beslut om sammanslagningen ska regeringen också besluta
om övergångsstyre, vilket utövas genom så kallade indelningsdelegerade från de båda
kommunerna.
Regeringen ska bestämma att kommunen enligt den nya indelningen ska företrädas av
indelningsdelegerade, om en indelningsändring innebär att en ny kommun bildas.
Detta ska gälla från det att de har valts till dess det nyvalda fullmäktige börjar sin
tjänstgöring.
De indelningsdelegerade och ersättare för dessa utses från Mörbylånga och Borgholms
kommuner. Antalet från varje kommun bestäms gemensamt av fullmäktige i de båda
kommunerna. Om kommunerna inte är överens om antalet, ska regeringen fastställa
antalet. För att vara valbar krävs att man är ledamöter eller ersättare i fullmäktige.
Indelningsdelegerade är beslutande församling för Ölands kommun enligt den nya
indelningen. Ett arbetsutskott ska tillsättas för beredning av ärenden och verkställighet
av beslut. Om det behövs för att fullgöra sådana uppgifter, får indelningsdelegerade
tillsätta flera utskott eller anlita nämnder och beredningar.
Fullmäktige i Borgholm respektive Mörbylånga får bara fatta beslut i ärenden som
uteslutande avser denna kommun och som inte sträcker sina verkningar till tiden efter
ikraftträdandet (Indelningslagen 1 kap 14 §). De gamla fullmäktige fattar då beslut i
ärenden som rör tiden till sammanslagningen. Alla beslut som har bäring på tiden efter
sammanslagningen ska fattas av de indelningsdelegerade. Om övergångsstyret med
indelningsdelegerade är verksamt under flera år kan det uppstå vissa lednings- och
styrningsproblem. Exempelvis kan det finnas olika synpunkter på när de
indelningsdelegerade respektive fullmäktigeförsamlingarna ska fatta beslut i olika
frågor.
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Tidsplan vid en sammanslagning 2023
Senast 2020
Folkomröstning i Mörbylånga respektive Borgholms kommuner. Folkomröstning kan
hållas i samband med ordinarie val (2018 års val till riksdag, landsting och kommuner
eller 2019 års val till EU-parlamentet). Dagen för folkomröstningen skall beslutas
efter samråd med den centrala valmyndigheten. Samrådet skall ske senast tre månader
före omröstningsdagen.
Senast 2021
Ansökan till Kammarkollegiet, som gör en utredning. Hur tidskrävande som denna
utredning blir beror på hur omfattande beslutsunderlag som kommunerna själva har
tagit fram. Vid kommundelningar har Kammarkollegiet vanligtvis gett Sveriges
Kommuner och Landsting i uppdrag att utreda frågan. Med tanke på föreliggande
promemoria har en stor del av detta redan gjorts.
Senast december 2021
Regeringens beslut om nya Ölands kommun måste ske senast i december 2021.
Samtidigt beslutas att Ölands kommun ska företrädas av indelningsdelegerade.
Senast januari 2022
Kommunerna utser indelningsdelegerade. Dessa ska väljas inom 30 dagar efter det att
kommunerna fått del av regeringens beslut. Kommunerna enligt den nya indelningen
företräds av indelningsdelegerade från det att dessa har valts till dess ett nytt
fullmäktige för det nya landstinget börjar sin tjänstgöring.
September 2022
Allmänna val till kommunfullmäktige i Ölands kommun
Efter valet 2022
De nyvalda fullmäktige tar över efter de indelningsdelegerade.
1 januari 2023
Indelningsändringen kan träda i kraft.
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88-110

Dnr 2016/158-004 KS

Medlemskap i och godkännande av förbundsordning, Kommunförbundet Sydarkivera.
Kommunstyrelsen beslutade 2016-08-30 § 150
att teckna avsiktsförklaring för att gå med i Kommunförbundet Sydarkivera.
Av beslutet framgick även att slutligt ställningstagande om anslutning till kommunförbundet tas i ett senare beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige efter att de ekonomiska förutsättningarna är klarlagda.
Avsiktsförklaringen har därefter skickats till Sydarkivera för ställningstagande.
I skrivelse inkommen 2017-04-18 meddelar Sydarkivera att förbundsfullmäk-tige 31 mars 2017 § 4 har antagit följande nya förbundsmedlemmar: Borgholm,
Eslöv, Hässleholm, Hörby, Vadstena, Vellinge och Åtvidaberg. Beslutet baseras på inkomna avsiktsförklaringar från respektive kommunstyrelse. I dagsläget har Sydarkivera 18 förbundsmedlemmar.
Sydarkiveras förbundsfullmäktige har 31 mars 2017 § 5 antagit ny förbundsordning att gälla från och med 2017-04-01.
Bestämmelser för beslutsprocessen att anta ny förbundsordning finns i gällande förbundsordning daterad 2017-04-01.
Enbart kommuner och regionförbund som innan årsskiftet 2017-2018 beslutar om ny förbundsordning kommer att ombilda kommunalförbundet Sydarkivera.
I tjänsteskrivelse 2017-04-25 föreslår kommunledningskontoret att kommunen ansluter sig till kommunalförbundet Sydarkivera.
Borgholms kommuns del är 27 kronor/ invånare i medlemsavgift (i dagsläget
293 112 kronor) vilka anslås i kommunstyrelsens budgetram 2018. Medlemsavgiften är sedan samma tills förbundsfullmäktige tar annat beslut. Anslutningsavgiften om 4 kronor/invånare (totalt 43 424 kronor) betalas 2017.
Av skrivelsen framgår anslutningsprocessen har påbörjats genom att t f kommunchef undertecknat en anslutningsöverenskommelse som reglerar ansvarsfördelning och parternas ekonomiska åtagande för att genomföra anslutningen vilket innebär att kommunen har tillgång till:
Rådgivning som rör informationshantering och arkiv.
Tillgång till mallar och rutiner som rör informationshantering och arkiv.
Deltagande vid utbildningar nätverksträffar, temadagar m m för informationskartläggning.
Tillgång tilll Sydarkiveras externa nätverk på webben för kommunikation.
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Anslutningsöverenskommelsen gäller fram till dess kommunfullmäktiges beslut om antagande av förbundsordningen vunnit laga kraft. Önskar kommunen avbryta anslutningsprocesen ska beslut fattas av kommunstyrelsen. När
fullmäktige har fattat beslut om förbundsordningen är det inte längre möjligt
att avsluta anslutningsprocessen, utan då blir det fråga om ett utträde som
hanteras enligt bestämmelserna i förbundsordningen.
Kommunalförbundet Sydarkivera bildades 2015 och är inne i en etableringsfas. En grundläggande bevarandeplattform finns på plats och tas i bruk efter
att förvaltningen i juni månad flyttar in i nya säkrare lokaler i Alvesta.
Förbundsordning
Ny förbundsordning måste antas i alla medlemskommuners och anslutande
kommuners kommunfullmäktige.
Större förändringar i Sydarkiveras förbundsordning:
• Styrelsen kan vara upp till 11 ledamöter och 11 ersättare.
• Styrelsen kan ta beslut om höjd anslutningsavgift för nya förbundsmedlemmar.
• Efter antagande av förbundsordningen detta år behöver antagande av nya
förbundsmedlemmar inte längre tas av gamla medlemmars respektive
fullmäktige utan beslutas av Sydarkiveras förbundsfullmäktige. Nya förbundsmedlemmar tar förbundsordningen i sin helhet.
Övriga beslut
Anslutande kommuns kommunfullmäktige behöver i särskilt beslut utse ledamot och ersättare till förbundsfullmäktige från den egna församlingen.
Fullmäktige behöver utöver förbundsordning fatta beslut om ansvarsfördelning när det gäller arkiv och informationshantering. Detta hanteras i arkivreglemente. En förutsättning för att ta del av förbundets bastjänster när det gäller arkivsystem och leveranser från IT-system är att Sydarkiveras förbundsstyrelse utses till gemensam arkivmyndighet.
Ekonomi
Förbundet har antagit en budget för 2018 och plan för 2019–2020. För år
2018 betalar alla kommuner samma avgift 27 kr per kommuninvånare.
Anslutande kommun ska även betala 4 kr per kommuninvånare i anslutningsavgift.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2017-05-02 § 174 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att ingå som medlem i Kommunalförbundet Sydarkivera.
att anta förbundsordning för Kommunalförbundet Sydarkivera i sin helhet
inklusive bilagor med nya förbundsmedlemmar och ekonomi.
att i särskilt beslut utse ledamot och ersättare till förbundsfullmäktige.
att godkänna sin del av kostnaden för kommunalförbundet Sydarkivera år
2018 och den ekonomiska planen för 2019-2020
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63 UTDRAG UR
Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Sammanträdesdatum

Paragrafer

2017-06-12

88-110

Kommunstyrelsen föreslog 2017-05-23 § 109 kommunfullmäktige
att ingå som medlem i Kommunalförbundet Sydarkivera.
att anta förbundsordning för Kommunalförbundet Sydarkivera i sin helhet
inklusive bilagor med nya förbundsmedlemmar och ekonomi.
att i särskilt beslut utse ledamot och ersättare till förbundsfullmäktige.
att godkänna sin del av kostnaden för kommunalförbundet Sydarkivera år
2018 och den ekonomiska planen

Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

ingå som medlem i Kommunalförbundet Sydarkivera.

att

anta förbundsordning för Kommunalförbundet Sydarkivera i sin helhet
inklusive bilagor med nya förbundsmedlemmar och ekonomi.

att

i särskilt beslut utse ledamot och ersättare till förbundsfullmäktige.

att

godkänna sin del av kostnaden för kommunalförbundet Sydarkivera
år 2018 och den ekonomiska planen för 2019-2020.

_____________________________
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Magdalena Widell
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Marie-Louise Johansson
den 27 september 2017 15:28
Magdalena Widell
VB: Avsäga ersättare SN

________________________________________
Från: sofie Svensson
Skickat: den 27 september 2017 15:28:06 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rom, Stockholm, Wien
Till: Marie-Louise Johansson
Ämne: Avsäga ersättare SN
Hejsan!
Tack för trevligt och nyttigt möte senast.
Tror verkligen på den där lägenheten - tips lägg den i Löttorp.
Till de nytillkomna; Råder brist på städfirmor, skulle passa även på sommaren då flera utav ordinarie
personal tar ut semester. Krävs inte lika mycket kunskaper i svenska språket.
Avsäger härmed min plats som ersättare i socialnämnden.
Sofie Svensson
Melösag 18
38795 Köpingsvik
0733703364
Med vänlig hälsning,
Sofie

Skickat från min iPhone
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Beteckning

2017-10-05

2017/62-

Ert datum

Er beteckning

1 (1)

Handläggare

Marie-Louise Johansson
Kommunsekreterare

Kommunfullmäktige
Redovisning av inkomna motioner och medborgarförslag som inte är
färdigberedda samt redovisning av ställningstaganden/beslut i nämnd
Kommunledningskontorets förslag
1. Lägga ställningstaganden avseende följande medborgarförslag som slutligt
behandlats av nämnd till handlingarna:
A. Dnr 2015/274-008 – Korttidsboende i gamla vårdscentralen: Maria
Franck.
Kommunstyrelsen 2017-09-26 § 165 – beslutar avslå förslaget.
B. Dnr 2016/141-008 – att bygga krematorium i Beckmans park: Gunnar
Ihrén.
Kommunstyrelsen 2017-04-25 § 86 – beslutar avslå förslaget.

2. Lägga redovisning av inkomna medborgarförslag och motioner som
är under beredning till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Enligt antagen arbetsordning ska kommunstyrelsen redovisa
1. de motioner som inte har beretts färdigt.
2. beredningen av och nämndernas ställningstagande med anledning av
inkomna medborgarförslag
vid fullmäktiges ordinarie sammanträden i mars och oktober.
Kommunledningskontoret har sammanställt ärendenas beredning i bifogad
redovisning.
KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Marie-Louise Johansson
Kommunsekreterare

Postadress

Telefon

Box 52[
38721 Borgholm

0485-880 18

Telefax

e-mail / www

marie-louise.johansson@borgholm.se
http://www.borgholm.se
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REDOVISNING AV INKOMNA MEDBORGARFÖRSLAG OCH MOTIONER SOM ÄR UNDER
BEREDNING

MEDBORGARFÖRSLAG
Medborgarförslag – återför årskurs 6 till de skolor där övriga mellanstadiet går
(Dnr 2015/231-008)
Julius Sääf
INKOM 2015-09-24
BEREDNING
KF 2015-10-19 § 140 – lämnar till UN för beredning.
E-post från UF 2017-02-28 - Jan-Erik Carlsson har fått uppdrag att utreda.
Utbildningsnämnden 2017-08-29 § 89- föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att
medborgarförslaget utreds vidare ur ett ekonomiskt och lokalmässigt perspektiv.
Avslå arbetsutskottets förslag.
KS 2017-10-24
KF 2017-12-18

Medborgarförslag – korttidsboende i gamla vårdcentralen
(Dnr 2015/274-008)
Maria Franck
INKOM 2015-11-04
BEREDNING
KF 2015-12-14 § 192 – lämnar medborgarförslag till kommunstyrelsen för ställningstagande och beslut.
Socialnämnden 2017-02-27
KSAU 2017-08-15 § 272- KSAU föreslår KS avslå medborgarförslaget med hänvisning till att antalet platser
för korttidsboende är tillräckligt
KS 2017-09-26 § 165- beslutar att avslå medborgarförslaget

Medborgarförslag - Fjärilsträdgård i Borgholms kommun
(Dnr 2016/114-008)
Åsa Petersson
INKOM 2016-05-03
BEREDNING
KF 2016-06-13 § 111 - tar emot medborgarförslaget och överlämnar det till kommunstyrelsen för
ställningstagande och beslut.
Beredning pågår

Medborgarförslag - att kommunen tar över ansvar och skötsel av badbryggor från byalag,
vägföreningar etc.
(Dnr 2016/131-008)
Clas Asp
INKOM 2016-05-23

1
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BEREDNING
KF 2016-06-13 § 112 - tar emot medborgarförslaget och överlämnar det till KS för ställningstagande och
beslut.
Beredning pågår

Medborgarförslag - att bygga krematorium i Beckmans park(Dnr 2016/141-008)
Gunnar Ihren
INKOM 2016-06-01
BEREDNING
BEREDNING PÅGÅR
KF 2016-06-13 § 113 - tar emot medborgarförslaget och överlämnar det till kommunstyrelsen för
ställningstagande och beslut.
KSAU 2017-03-28 § 117 föreslår kommunstyrelsen
avslå medborgarförslaget. Förslagsställaren ska bjudas in till det sammanträde där förslaget slutligt
behandlas.
KS 2017-04-25 § 86 beslutar att avslå medborgarförslaget

____________________________________________________________________
Medborgarförslag- Utbildning för förskolans pedagoger som ska bidra till en giftfri vardag
för barnen.
( Dnr 2017/59-008)
Sofie Sundberg
Inkom 2017-02-27
KF- 2017-04-18 § 51- överlämnar medborgarförslaget till utbildningsnämnden för ställningstagande och
beslut.
Beredning pågår

Medborgarförslag- Omhändertagande av avlidna
(Dnr 2017/183-008)
Helena Wall Gunnarsson och Anders Gunnarsson
Inkom 2017-07-03
KF 2017-08-21 § 114 lämnas till socialnämnden för ställningstagande och beslut. Det noteras att om
eventuell taxa föreslås, ska denna slutligt beslutas av kommunfullmäktige.
Förslagsställarna ska bjudas in till socialnämndens sammanträde när medborgarförslaget slutligt behandlas.
Beredning pågår

Medborgarförslag - Utreda att införa skolträdgårdar i Borgholms kommun
(Dnr 2017/83-008)
Andreas Åsenholm
Inkom 2017/83-008
KF 2017-04-18- Överlämnar medborgarförslaget till utbildningsnämnden för ställningstagande och beslut.
Beredning pågår

2
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MOTIONER
Motion – utveckla och bygg ut Åkerbobadet
(Dnr 2014/271-109)
Eva Wahlgren (C)
Inkom 2014-11-25
BEREDNING
Kommunfullmäktige 2014-12-15 § 233 – lämnar den till KS för beredning.
Beredning pågår.

Motion- Implementera skattekollen på kommunens hemsida
( Dnr 2017/152-109)
Marcel Van Luijn (M)
Inkom 2017-05-24
Kommunfullmäktige 2017-06-12 § 93 lämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Beredning pågår
______________________________________________________________________________________
Motion- Införa lokala sockenråd
(Dnr 2017/169-109)
Per Lublin (nÖP)
Inkom 2017-06-12
Kommunfullmäktige 2017-08-21 § 122- överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Beredning pågår
_________________________________________________________________________________
Motion- Införa medborgarpanel
(Dnr 2017/170-109)
Per Lublin (nÖP)
Inkom 2017-06-12
Kommunfullmäktige 2017-08-21 § 123- överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Beredning pågår
_________________________________________________________________________________
Motion- Avskaffa benämningen oppositionsråd
(Dnr 2017/171-109)
Per Lublin (nÖP)
Inkom 2017-06-12
Kommunfullmäktige 2017-08-21 § 124 -överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Beredning pågår
_________________________________________________________________________________
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Motion- Framkomlig passage för gående Norra Parken-Resedan
(Dnr 2017/172-109)
Per Lublin (nÖP)
Inkom 2017-06-12
Kommunfullmäktige 2017-08-21 § 125 -överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Beredning pågår
______________________________________________________________________________
Motion- Solceller på kommunens och BEABS nybyggnationer
(Dnr 2017/173-109)
Per Lublin (nÖP)
Inkom 2017-06-12
Kommunfullmäktige 2017-08-21 § 126 -överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Beredning pågår
______________________________________________________________________________
Motion - strandpromenad mellan Böda hamn och Böda Sands-området
(Dnr 2017/184-109)
Eva Wahlgren (C)
Inkom 2017-07-03
Kommunfullmäktige 2017-08-21 § 127 -överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning
Beredning pågår
______________________________________________________________________________
Motion- hantering av ställplatser I Böda hamn
(Dnr 2017/204-109)
Stig Bertilsson (C)
Inkom 2017-08-23
Kommunfullmäktige 2017-09-18 § 143 -överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning
Beredning pågår
______________________________________________________________________________
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§ 198

Dnr. 2017-001313

Binnerbäck 2:4 (skifte 2); förslag till justering av verksamhetsområde
för vattentjänster i Borgholms kommun för fastigheten Binnerbäck 2:4 (skifte 2)
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att del av fastigheten Binnerbäck 2:4
(skifte 2) ska tas med i verksamhetsområde för vattentjänsterna vatten och
avlopp.
___________________________________________
Redogörelse för ärendet
Fastigheten Binnerbäck 2:4 (skifte 2) är belägen utanför detaljplanerat område.
Samhällsbyggnadsnämnden beviljade 2014-04-23 bygglov för nybyggnad av 8
parhus på den aktuella fastigheten. Lovet upphävdes av MMD 2015-12-15 och
återförvisades till nämnden för ny handläggning. Bygglov beviljades för samma
sak 2016-01-28. Fastigheten ligger i direkt anslutning till verksamhetsområde för
allmänt vatten och avlopp.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-08-31
Bygglovsärende S 2013-000497
Kartbild över fastigheten
Motivering av beslutet
I ett område där kommunala vattentjänster bedrivs, ska verksamhetsområde finnas upprättat. Sedan tidigare finns ett antal verksamhetsområden i Borgholms
kommun. Verksamhetsområde för vattentjänster (VO) innebär en skyldighet för
huvudmannen att ansluta de fastigheter som ingår i detta och tillgodose behovet
för respektive tjänst som finns att tillgå; dricksvatten (V), spillvatten (S) och/eller
dagvatten (Df resp. Dg).
Verksamhetsområdena skall hållas uppdaterade och revideras kontinuerligt när
nya fastigheter eller områden ansluts. Kommunfullmäktige fastställer verksamhetsområdets gränser och om nya fastigheter ska ingå i VO genom utökning.
Samtliga fastigheter skall vara angivna med fastighetsbeteckning och kartbild
över aktuellt VO samt vilken vattentjänst som avses.
Beslutet. inkl kartbild över fastigheten, skickas till:
Borgholm Energi AB (VA-avd) och Kommunfullmäktige för kännedom.
_____________________________
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Bilaga
Binnerbäck 2:4 (skifte 2)

Förklaring:
Befintligt verksamhetsområde för vatten och spillvatten
Föreslagen justering av verksamhetsområde för vatten och spillvatten

Lista på fastighet som ingår i detta beslut:
VATTENTJÄNST
FASTIGHETSBETECKNING
BINNERBÄCK 2:4 (skifte 2)

INGÅR I VO
DEL AV FASTIGHET

V
V

S
S

Df

Dg

Årshjul - aktivitetsplan för kommunfullmäktige 2017
Januari
- revisorerna info
- info BEAB
- info våtmarker
- Antagande av fördjupning av översiktsplanen för Byxelkroksområdet
- Allmänpolitisk debatt
- Nytt beslut gällande
prioritering av tillfälligt
statsbidrag
- Interpellationer

Mars
- revisorerna info
- Redovisning
oavslutade
motioner/mbf
- Återrapportering
beredning av bifallen
motion Giftfri kommun
- begäran om tilläggsbudget 2017, BEAB

Maj
- revisorerna info
- info förstudie hamnutredning
- Framtidsdiskussion
- Info cykelturism fyr till
fyr
- ansvarsfrihet/årsredov
- förvärv av aktier Inera
- godkännande av
BEABs förvärv av
Hammaren 8

Augusti
- revisorerna info
- Info KS
- Info GYF
- slutrapport
Demokratiberedning
- inrättande av fmberedning Sveriges
bästa äldreomsorg
- antagande av
folkhälsostrategi
- tertialbokslut, info

Januari
16

Mars
13

Maj
15

Augusti
21

Februari
13
Februari
Inställt

April
10

April
- revisorer info
- ansvarsfrihet
- Årsredovisning
- rättelsebeslut Budget
2017
- medborgarförslag

Juni
12

Juni
- revisorerna info
- INFO – SBN
- ansvarsfrihet/årsredov.
- Trädvårdspolicy
- deltagande Sydarkivera
- revidering av
ägardirektiv BEAB
- antagande av rev
finanspolicy
- utbetalning av partistöd
- tilläggsäskanden

Oktober
- revisorerna info
- INFO – SN
- Info – regionförbundet
Regional Utvecklingsstrategi
- Redovisning oavslutade
motioner/medborgarförslag
- ALLMÄNPOLITISK
DEBATT

Oktober
September 16
18
September
- revisorerna info
- INFO – UN
- INFO – Ölands Turist
- kulturplan
- motioner
- parkeringsnorm och
parkeringsköp
- inrättande av fmberedning

November
20

December 2016
- revisorerna info
- INFO – BEAB
- INFO – MoHberedningen
- Hållbarhetspolicy
för Borgholms
kommun

December
18 (ändrat)

November
- revisorerna info
- Budget 2018
- Delårsrapporter

Enligt Kommunallagen 3 kap 15 § ska nämnderna redovisa till fullmäktige hur de fullgjort sådana uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem (delegation genom
reglementen) – därför finns information från nämnderna upptagna på årshjulet. Nämnderna ska då genom sina balanserade styrkort redovisa sin verksamhet (utifrån av
fullmäktige antagna strategiska mål) och även återredovisa beslut som de därutöver har fått av kommunfullmäktige (bifallna motioner)
Aktivitetsplanen fylls kontinuerligt på med aktuella ärenden.

