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Inledning 

Beredningens preliminära betänkande diskuterades gruppvis i samband med 

kommunfullmäktiges sammanträde i oktober månad 2016. Anteckningar från 

grupparbetet har därefter utgjort ett stöd i beredningens avslutande arbete med 

det slutbetänkande som härmed överlämnas. 

Beredningens strategidokument som följer betänkandet som bilaga 1, ska om 

det antas, vara vägledande i de kommunala processer som rör förmågan att 

fatta beslut och vidta åtgärder som ska säkerställa att en god samhällsservice 

och infrastruktur utvecklas också i Sydöland.  

Som framgår av texten längre fram i betänkandet, har beredningen funnit skäl 

till att i stor utsträckning basera sina ställningstaganden på det arbete som 

utfördes 2009/2010, av både kommunala företrädare och på det lokala planet i 

Sydöland. De ansträngningar och konkreta förslag som då arbetades fram kom 

dessvärre aldrig till något riktigt avslut. De nuvarande kultur- respektive 

näringslivsstrategierna med betänkanden, har därutöver varit av stor betydelse 

för beredningens arbete då flera ställningstaganden i dessa dokument, är direkt 

applicerbara också på utvecklingen av Sydöland.  

Uppdraget 

Beredningens sammansättning 

Kommunfullmäktige valde i september 2015, 8 ledamöter att ingå i 

beredningen: 

Kent Ingvarsson (M), ordförande 

Hans Sabelström (C), 1:e vice ordförande 

Ella-Britt Andersson (S), 2:e vice ordförande 

Anne Wilks (MP) 

Nina Åkesson-Nylander (KD) 

May-Britt Landin (L) 

Eric Rosenlund (SD) 

May-Anita Brevik (V) 

Beskrivning av uppdraget 

Beredningen ska ta fram ett förslag till strategi för utveckling av den 

kommundel som är identisk med området för Sydölands församling. Det 

innebär att Sydöland bildas av socknarna Smedby, Södra Möckleby, Segerstad, 

Gräsgård, Ventlinge och Ås.  

Kommunfullmäktige har formulerat följande direktiv för beredningens arbete: 

Beredningen ska lämna ett förslag till strategi för utveckling av Sydöland. De 

strategiska målen i ”Visioner och strategier 2025”, ska tillsammans med de 

lokala utvecklingsplaner som tidigare arbetats fram, vara en utgångspunkt. 

Beredningen ska också ta hänsyn till kommunens tidigare arbete gällande 

utveckling av södra Öland. Tydliga och prioriterade mål för en utveckling av 

södra Öland genom tillväxt och inflyttning ska formuleras. Beredningen ska i 

sammanhanget ta hänsyn till vikten av en väl fungerande infrastruktur. 

Aspekterna jämställdhet och integration ska beaktas i arbetet som också så 

långt det är möjligt ska ske i en dialog med medborgarna. 
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Visioner och strategier 2025, strategier med ett tydligt 
landsbygdsperspektiv 

De följande punkterna är hämtade direkt från visionsdokumentet. De är 

subjektivt utvalda men får en koppling till utvecklingsfrågor när vi också vet 

hur vi ska uppnå det som sägs. Som framgår av beredningens uppdrag är 

visionsdokumentet en kursinriktning och ett uttryck för den politiska viljan. 

Därmed blir de utvalda punkterna också viktiga för förståelsen av betänkandet 

och strategin. 

 Vi ska erbjuda en god kommunal service i hela kommunen.  

 Utveckla samarbetet med andra aktörer i samhället. 

 Vi ska arbeta för att den kommunala servicen utvecklas i relation till 

befolkningsförändringar, befolkningssammansättning och geografiska 

skillnader.  

 Arbeta för en trygg och inspirerande uppväxtmiljö för ungdomar och ett 

tryggt samhälle och god service för alla. 

 Erbjuda ett differentierat boende. 

 Undanröja hinder för utveckling av boende i hela kommunen, beakta särskilt 

utbyggnad av VA-nätet, på ett säkert och miljömässigt sätt.  

 Stimulera möjligheter till boende utanför kommunens tätorter.  

 Bejaka strukturomvandlingen inom näringslivet. 

 Uppmuntra utvecklingen av jordbruket och dess synergieffekter, till ett 

”Nordens Provence”. 

 Utveckla besöksnäringen – attrahera nya besöksgrupper. 

 Stimulera framväxten av kreativa näringar. 

 Utveckla våra skolor till att vara landets bästa skolkommun. 

 Se landskapet, och särskilt kustområdena, som en resurs vid utveckling av 

södra Öland.  

 Uppmuntra olika aktörer till samverkan. 

 Utveckla möjligheter för deltagarkultur. 

 Erbjuda kreativa mötesplatser för förnyelse. 

 Kollektivtrafiken ska tillgodose behovet för alla grupper.  

 Utveckla den digitala infrastrukturen.  

Genomförande 

Kommande avsnitt under huvudrubriken ”Beredningens överväganden”, utgör 

det huvudsakliga stödet för de slutsatser och strategiska ställningstaganden 

som tillsammans utgör strategidokumentet i bilaga 1. 

Beredningen har inledningsvis samlat faktauppgifter om sydöland, vissa 

statistikuppgifter och jämförelsematerial gällande landsbygdsutveckling från 

andra kommuner, län, regioner och statliga verk. Utformningen av betänkandet 

och strategidokumentet har diskuterats under beredningens arbetsmöten. 
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Beredningen har också kontinuerligt kunnat föra en diskussion via den 

gemensamma adressen sydoland@morbylanga.se 

Ett nära samarbete mellan beredningen och kommunens näringslivs- och 

kommundelsutvecklare etablerades tidigt i arbetet. Beredningen har därefter 

träffat och samtalat med ett antal kommunala företrädare som alla på olika sätt 

dagligen kommer i beröring med frågor kopplade till Sydöland. Beredningen 

vill framhålla att engagemanget i och respekten för beredningens uppdrag, har 

varit högt och att det förts konstruktiva diskussioner. Beredningens ordförande 

och tjänsteman har också haft flera arbetsmöten. 

Beredningen anordnade under sommaren lokala möten på plats i Sydöland i 

enlighet med uppdraget att arbetet så långt det är möjligt ska ske i dialog med 

medborgarna. Delar av beredningens ledamöter har också på annat sätt deltagit 

i olika möten och arrangemang i Sydöland.  

I likhet med vad som gjordes i kultur- respektive näringslivsberedningen, har 

även denna beredning haft ett antal enkätfrågor publicerade på kommunens 

hemsida. Responsen från medborgarna var tidvis god och resulterade i ett 

flertal konkreta synpunkter. 

Beredningens preliminära överväganden 

Kommunens roll i landsbygdutveckling, förväntningar och 
synpunkter   

Under arbetet har beredningen glädjande nog kunnat konstatera att 

kreativiteten är hög både hos boende i Sydöland, bland fullmäktigeledamöter 

och andra engagerade i Sydölandfrågor. Många kreativa förslag är dock på 

entreprenörsnivå och är ett uttryck för de många möjligheter som finns på hela 

södra Öland. Beredningen vill därför först beskriva vilken typ av insatser det är 

som en kommun ska arbeta med. 

Kommunens ansvar är ytterst att säkerställa en demokratisk, livskraftig och 

hållbar utveckling och tillväxt. Demokratiaspekten är dessutom reglerad i 

kommunallagen.  

Utveckling handlar inte enbart om ökad inflyttning utan mer om den politiska 

ambitionsnivån när det gäller att skapa samma förutsättningar för invånarna 

oavsett var i kommunen de valt att bosätta sig. Det är inte kommunens uppgift 

att hålla i något kreativt trollspö utan mer att svara för den grundläggande 

samhällsstrukturen, det vill säga att indirekt skapa möjligheter för andra att 

trolla. Av svaren på beredningens enkät samt andra synpunkter som lämnats, 

framgår några av de förväntningar som de svarande har på kommunen: 

 Ta en tydligt ledande och samordnande roll i utvecklingsarbetet. 

 Arbeta aktivt för att skapa resurser.  

 Ansvara för infrastruktur. 

 Stimulera näringslivsutveckling. 

 Etablera kommunal verksamhet över hela kommunen. 

 Utveckla den stora potential vi har i befintliga kultur- och naturvärden. 

mailto:sydoland@morbylanga.se
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Utveckling och urbanisering 

Beredningen vill inledningsvis fritt hänvisa till Charlotta Mellander, professor i 

nationalekonomi som bland annat forskar om regional utveckling: 

Urbaniseringen har pågått i decennier och drivs av ekonomiska och 

teknologiska skiften. Människor flyttar för att städerna kan erbjuda fler 

arbetstillfällen, större utbud och en större mångfald. Effekten är att det råder 

stora skillnader mellan stad och landsbygd. Offentlig service centraliseras i 

takt med att befolkningen minskar. Många yngre vill flytta från sina mindre 

orter därför att det inte händer något där. Detta är också en verklig bild av 

landsbygden. För att ändra på detta krävs omfördelning av resurser från stad 

till landsbygd, kanske genom förändringar i skattesystemet, genom 

transfereringar, decentraliseringar, infrastruktursatsningar eller kombinationer 

av dessa. 

Tidigare arbete 

Ett förslag till strategi för att utveckla Sydöland togs fram redan 2009. I 

dokumentet beskrivs befolkningsutvecklingen inom området som 

bekymmersam såväl gällande demografi som för befolkning i absoluta tal 

(2008-09-30). I detta tidigare arbete beskrivs Sydöland som områden söder om 

Mörbylånga/Kastlösa, det vill säga Bredinge/Gårdstorp, Degerhamn/Södra 

Möckleby, Albrunna, Grönhögen/Ottenby, Näsby, Össby, Eketorp, Gräsgård 

och Skärlöv. 

I 2009 års arbete görs tydliga kopplingar till den dåvarande översiktsplanen. 

Det framgår bland annat att översiktsplanens intentioner i väsentlig omfattning 

”ska vara vägledande för utvecklingen”. 

Den strategi som beskrevs 2009 innebar att människor i området skulle 

mobiliseras för att aktivt delta i arbetet med områdets utveckling och förnyelse 

(Hela Sverige ska leva, lokala utvecklingsplaner). Vidare konstaterades 

behovet av infrastrukturinsatser till stöd för områdets utveckling samt 

engagemang av möjliga investerare, både på ett nationellt och internationellt 

plan. De dåvarande nämnderna skulle inom ramen för vad respektive 

reglemente medgav, ges i uppdrag att medverka i utvecklingsarbetet som även 

skulle omfatta Ölands Kommunalförbund, Mörbylånga Bostads AB samt det 

dåvarande, för Öland gemensamma, näringslivskontoret. 

Det redskap som 2009 års strategi tänkte använda sig av var kommunens 

näringslivspolitiska stiftelse som skulle aktiveras med syftet att genomföra 

satsningar för utveckling av Sydöland.  

Mörbylånga kommuns Näringslivspolitiska Stiftelse som varit vilande sedan 

2005, har till ändamål för sin verksamhet att planera näringslivs- och 

utvecklingsfrågor samt att genom direkta insatser skapa förutsättningar för en 

aktiv näringslivsutveckling och ökad sysselsättning i kommunen. Den tanke 

som fanns år 2009, var att väcka liv i stiftelsen och via olika fondmedel, låta 

den arbeta med finansiering av lokala projekt. Stiftelsen har enligt 

Länsstyrelsens stiftelseregister, tillgångar på 256 151 kronor. Beredningen 

bedömer dock efter kontakter med ekonomiansvariga, det som mer sannolikt 

att stiftelsen förfogar över sitt grundkapital på 50 000 kronor eller möjligen ett 

belopp strax över detta. 
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Lokala utvecklingsplaner - bakgrund 

De lokala utvecklingsplanerna var ursprungligen ett initiativ från 

organisationen ”Hela Sverige ska leva”, som också fick medel från Leader för 

att genomföra satsningen.  

Vid tiden för de lokala utvecklingsplanerna hade de bägge Ölandskommunerna 

ett gemensamt näringslivskontor. I Mörbylånga kommun fanns önskemål om 

fler projektplaner än vad budgeten kunde räcka till och kommunen valde 

därför att tillföra egna medel. Generellt var det klart och tydligt att de olika 

utvecklingsgrupperna skulle svara för sin egen utveckling och att arbetet inte 

skulle resultera i färdiga önskelistor till kommunen även om vissa frågor eller 

ärenden ändå skulle behöva hanteras på den kommunala nivån. I gruppernas 

eget ansvar skulle då också ingå att söka extern finansiering till sina olika 

aktiviteter (från Leader och andra resurser).  

 

Under arbetet med den lokala utvecklingen framstod det efterhand som tydligt 

att det skulle komma att behövas en extern resurs, en särskild 

landsbygdsutvecklare, för att hjälpa grupperna på Öland med att realisera det 

som planerna beskrev. Så skedde också men Mörbylånga kommun valde efter 

en tid att anställa en egen person, enbart för lokalt aktiva grupper. Vi kan bara 

konstatera att den satsningen inte ledde till önskat resultat utan tvärt om 

hämmade en önskad utveckling på södra Öland. Det är nödvändigt att dessa 

erfarenheter tillsammans med det arbete som gjordes av de lokala 

utvecklingsgrupperna, blir en del av kommunens fortsatta utvecklingsarbete. 

Med en koppling till näringslivsstrategins ”utveckla tillsammans” (nedan), 

måste tydligheten också vara synonym med trovärdigheten. 

Lokala utvecklingsplaner 

I det följande redovisas prioriterade utvecklingsområden och SWOT-

analyserna från utvecklingsplanerna för Degerhamn, Grönhögen och Sydöstra 

Öland. Det som är skrivet är också direkt hämtat från respektive 

utvecklingsplan. Sådant som inte längre är relevant har dock tagits bort. 

Beredningen vill understryka att analyserna inte bara står sig väl också idag 

utan att det också har uträttats arbete sedan planerna togs fram. Södra 

Möckleby Sockenförening bildades till exempel år 2012 och hade den lokala 

utvecklingsplanen som grund för arbetet. Föreningen har varit mycket aktiv 

och har bland annat arbetat med olika utvecklings- och integrationsprojekt och 

driver Alunhälsan Gym och Friskvård. 

Beredningen vill framhålla att de punkter som redovisas under respektive 

utvecklingsplan, är direkta citat. 

Degerhamnsbygden 

Denna lokala utvecklingsplan arbetades fram år 2010, För Degerhamnsbygden 

prioriterades fem viktiga områden. 

 Infrastruktur. 

 Trygg ålderdom/välbefinnande. 

 Turism. 

 Tryggad befolkningsutveckling. 

 Flera jobb. 
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Styrkor 

Vi har en del av Ölands vackra natur med det säregna öländska alvaret, en del 

av världsarvet. 

Vi har fågellivet med mellanlandningar av flyttfåglar, fåglar som kommer just 

till Öland och häckar här hela somrarna. Detta drar till sig många fågelskådare. 

Vi har badmöjligheter på flera ställen. 

Vi har ICA-butik, blomsterbutik, samt ombud för systembolaget, post Svenska 

Spel och ATG. 

Vi har konsthantverk, cementindustri, massörer och fotvårdspecialist. En 

ridskola med turridning finns ett par kilometer norr om Degerhamnsområdet. 

Vi har en skola (miljöcertifierad med Grön flagg), dagis, fritidsgård, fritidshem 

och bibliotek. 

Vi har Degerhamns Brukshotell som går att utveckla. 

Vi har industrihistoria vid Södra Bruket och Bergsstigen med den unika 

geologiska trädgården samt kunskapscentret Navet. 

Vi har en hamn för fritidsbåtar samt en industrihamn. 

Vi har en camping. 

Vi har nära till en av Sveriges bästa golfbanor som är öppen nästan hela året. 

Vi har stora möjligheter att arbeta på distans eftersom det finns ett bra 

bredbandsnät.  (Detta sagt för sex år sedan men vi är snart där igen) 

Vi har äldreomsorg via hemtjänsten/dagverksamheten. 

Vi har Räddningstjänst. 

Svagheter 

Kommunikationerna. De har visserligen blivit något bättre men det går inte 

några bussar kvällar eller helger. 

Dålig infrastruktur med en mycket dåligt underhållen väg. 

Hastighetsbegränsad till låg hastighet. 

Avståndet till centralorterna Färjestaden och Kalmar. 

Vi har inget äldreboende på orten. Det är inte roligt för de äldre som har bott 

här i hela sitt liv att flytta exempelvis till Färjestaden. 

Dåligt med arbetstillfällen. 

De flesta av badplatserna är dåligt skötta och outvecklade. 

Kommunen har tagit bort 25 kvinnojobb utan att ersätta dem. 

Den enda industri vi har är mansdominerad. 

Avsaknad av vårdplatser för äldre som inte kan bo kvar hemma. 

Det saknas tillräckliga kommunikationer med buss eller taxi på kvällstid. 

Uttagsautomat saknas. 

Möjligheter 

Industrihamnen kan utvecklas ytterligare till en handelshamn. 
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Att föra ut i omvärlden att detta är en bra plats att bo på, inte minst för 

barnfamiljer. 

En förbindelse över vattnet i riktning mot Karlskrona som skulle föra oss nära 

Skånes tätbefolkade område samt Köpenhamn. 

Att utveckla Alungården till exempelvis ett seniorboende. 

Bylivet som alternativ till storstadskulturen. Med lokaler som är 

utvecklingsbara i nästan varje by. 

Nyanlända till orten är en viktig möjlighet. Bland annat ökas elevunderlaget. 

Om kraven på att tillhandahålla alternativa bränslen skärps skapas 

utvecklingsmöjligheter för bensinmacken. 

Hot 

Att skolan krymper alternativt försvinner. Då blir det svårt att motivera att 

barnfamiljer bor kvar på orten eller att nya familjer flyttar hit. 

Bristande vägunderhåll. Skall det fortsätta som under de sista tio åren har vi 

snart en katastrofväg, smal, gropig, spårig, stor fara för vattenplaning, lappad 

på fel ställen. 

Om det händer något med vår industri Cementa eller Räddningstjänsten i 

Degerhamn. Det skulle drabba hela södra Öland. 

Vi har en negativ befolkningsutveckling. 

Att lokal handel och service skulle minska. 

Grönhögenbygden 

Den lokala utvecklingsplanen för området arbetades också fram år 2010. Med 

utgångspunkt från ett öppet möte fortsatte utvecklingsarbetet i sju prioriterade 

områden, 

 Boendet i bygden måste utvecklas. 

 Hamnområdet måste utvecklas. 

 Industriområdet måste utvecklas. 

 Bygden behöver fler arbetstillfällen. 

 Bevara och utveckla turismen. 

 Utveckla omsorgen. 

 En ökad samverkan mellan bygdens olika aktörer. 

För varje prioriterat område listades också ett antal konkreta åtgärdsförslag. 

Styrkor 

Läget mellan hav och alvar. 

Mycket kultur, till exempel konstkurser. 

Eketorps borg  

Södra Udden,  

Fågellivet. 

Vindsurfing och Kitesurfing. 
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Golfverksamhet. 

Norrgården som stark besöksanledning 

Svagheter 

Ytterkant av kommunen. 

Industriområdet 

Det geografiska läget med bristen på goda kommunikationer. 

Åldersstrukturen i befolkningen. 

Möjligheter 

Utveckla rekreationsområde (hamnen och industriområdet). 

Hot 

För lite barnfamiljer 

Nedläggning av skolan i Degerhamn. 

Risk för avfolkning på grund av arbetsbrist. Kan hota affärens existens vilket 

vore förödande. 

Sydöstra Öland 

Även denna handlingsplan arbetades fram år 2010 och sju olika 

utvecklingsområden angavs: 

 Turism 

 Samverkan 

 Jobb 

 Barn och ungdom 

 Infrastruktur 

 Boende 

 Vatten 

Styrkor 

Natur- och kulturhistoria. 

Världsarvet. 

”Rymd”, Harmoni, Kust och Hav. 

Gynnsam uppväxtmiljö 

Viss inflyttning av ”kreativ” befolkning med udda kompetenser. 

Välutvecklat jordbruk. 

Kreativ miljö för konstutövare. 

Attraktiv boendemiljö. 

Närheten till universitetet. 

Ölands Folkhögskola och Capellagården, Fågelvägen och samarbetet runt 

denna. 

Bra utbyggd fiber. 



Mörbylånga kommun 
Datum 

2016-12-16 
 

 
Sida 

10(21) 
 

Billiga lagerlokaler, bland annat lador. 

Bra fraktmöjligheter. 

Svagheter 

Lågt antal invånare, en åldrande befolkning, utflyttning av ungdomar. 

Låg servicegrad och begränsande kommunikationer. 

Säsongsberoende näringsliv. 

Dålig samordning inom turismen. 

Begränsad arbetsmarknad för ungdomar och högskoleutbildade. 

Upptrissade huspriser. 

Vattenfrågan. 

Möjligheter 

Viljan att bo på södra Öland är mycket stor i vida kretsar. 

Krismedvetenheten ökar hos befolkningen. 

Utveckla Internet med till exempel en webb-butik. 

Planlägga tomter. 

Hot 

Glesbygdsambitioner saknas från stat och kommun; restriktioner, 

kostnadsutveckling privata transporter, rationaliseringshastigheten i jordbruket, 

den allt sämre fungerande tågtrafiken till och från Kalmar. 

Långdragna kommunala processer före beslut. 

Vilka ambitioner har kommunen uttryckt för Sydöland? 

Sydöland beskrivs mycket utförligt i kommunens översiktsplan till vilken 

beredningen också hänvisar för mer detaljerade beskrivningar av områdets 

förutsättningar. Nedan följer några betydelsefulla påståenden om Sydöland: 

Sydöland har stor potential som producent av biogas. 

Jordbruket är en stor och viktig inkomstkälla för Sydöland, numera också med 

besöksnäringen som binäring. 

Kommunen vill satsa på Ottenby och lyfta fram området som ett unikt 

besöksmål för natur-, kultur- och friluftsliv. 

Gräsgårds hamn ska kunna utvecklas som fiskehamn men också för andra 

småskaliga verksamheter samt för fritids- och rekreationsändamål. 

Grönhögens hamnområde har stor betydelse som fritidsområde och ska också i 

framtiden välkomna allmänheten till planerade och spontana besök/vistelser. 

Grönhögens hamn ska ges möjlighet att ta emot flera gästande båtar och 

husbilsgäster. 

Kommunen ska utreda hur promenadstråk i Grönhögen ska förtydligas genom 

hamnen. 

Främja publika verksamheter i hamnen som bjuder in både bofasta och 

besökare till hamnmiljön. Kopplingen mellan service, besökare och befolkning 

har ur ett vidare perspektiv, betydelse för hela Sydölands 
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befolkningsutveckling och befolkningsspridning, vilket är positivt för hela 

kommunen. 

Främja befintliga verksamheter som är knutna till hamnens läge eller 

användning såsom fiske, sjöräddning, kreativa verksamheter, kaféverksamhet, 

golf och anläggningar för besöksnäringen. 

Gästhamnen och dess verksamhet ska främjas och ges möjlighet att utvecklas. 

För att Sydölands befolkningsutveckling ska kunna vända är det mycket viktigt 

att det finns olika boendealternativ, arbetsmöjligheter och tillgång till både 

kommunal som kommersiell service på överkomliga avstånd och helst också 

lokalt. 

Närheten till skola, livsmedelsaffär, butiker och samlingslokaler är viktigt för 

alla grupper i samhället och av stor betydelse för Södra Möckleby, Degerhamn 

och hela Sydöland. 

Ett brett och samlat utbud av service och samlingslokaler kan gynna och skapa 

underlag åt varandra. Södra Möcklebyvägen är en viktig väg utmed vilken 

både service och verksamheter kan samlas. 

Kommunen ställer sig positiv till utveckling av verksamheter inom ramen för 

befintlig bebyggelse i Södra Möckleby. 

Sysselsättning i Sydöland 

I området finns totalt 186 olika arbetsställen. Av dessa är det 65 företag som 

har en eller flera anställda 

 

49 arbetsställen har minst en anställd. 

9 arbetsställen har minst fem anställda. 

4 arbetsställen har minst tio anställda. 

3 arbetsställen har minst 20 anställda 

 

I den sistnämnda kategorin med minst 20 anställda så är två av dessa 

kommunala enheter. Cementa är det största privata företaget med fler än 20 

anställda. 

Utveckling 

Kommunfullmäktiges beslut från den 22 september 2015 om att tillsätta en 

beredning som ska ta fram en strategi för tillväxt och inflyttning på södra 

Öland, visar att det finns en politisk vilja till att åstadkomma positiva 

förändringar och är också ett erkännande av att boende i Sydöland i grunden 

har samma behov som boende i Färjestaden om än kanske i mindre omfattning.  

För att vara trovärdig måste den strategin präglas av konkreta och realistiska 

förslag på mål och åtgärder. Den trovärdighet som kommunen har när det 

gäller viljan att förändra livsvillkoren på södra Öland på ett positivt sätt kan 

inte beskrivas som fullt tillfredsställande idag. Det är helt avgörande att 

åtgärder som beslutas nu och framöver, också blir till verklighet. Strategin ska 

därmed gå att omsätta i en ”verkstad” som bosatta på södra Öland kan se och 

förstå. Det ska vara möjligt att följa upp förvaltningens arbete med strategin 

för utveckling av Sydöland bland annat genom de olika ärenden som rimligen 

borde genereras.  
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Är det då möjligt att vända trenden och skapa förutsättningar för en positiv 

utveckling av de södra och östra kommundelarna? Diagrammet som illustrerar 

befolkningsutvecklingen 1980 – 2015, talar sitt tydliga språk även om vi kan 

se en viss stabilisering mellan 2010-2015. Ja, det är naturligtvis möjligt men 

det kommer att kosta och den kostnaden kan beskrivas i termer av drivkraft, 

kontinuitet, metodiskt målmedvetet arbete och ekonomiska resurser. I 

översiktsplanen framhålls bland annat  

 ”För att Sydölands befolkningsutveckling ska kunna vända är det mycket 

viktigt att det finns olika boendealternativ, arbetsmöjligheter och tillgång 

till både kommunal som kommersiell service på överkomliga avstånd och 

helst också lokalt”. 
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Åldersstrukturen i Sydöland. 

Sydöland är det geografiska område som sammanfaller med området för 

Sydölands församling. Församlingen bildades år 2002 genom en 

sammanslagning av Smedby, Södra Möckleby, Segerstad, Gräsgård, Ventlinge 

och Ås församlingar. Är det då enbart Sydölands församling som har ett 

utvecklingsbehov? I Färjestaden började en positiv befolkningsutveckling ta 

fart på allvar år 2006 men är vi lika tillfreds med utvecklingen i 

Mörbylångaområdet?  

Vi är stolta över att kunna beskriva Mörbylånga kommun i termer av 

tillväxtkommun men vet samtidigt att den mest dynamiska utvecklingen sker i 

Färjestaden med omnejd, där bandet till Kalmar också blir som tydligast. Det 

som sker i Färjestadsområdet är värdefullt för hela kommunens möjligheter att 

utvecklas och vi ska vara mycket glada för det som sker men kan inte i längden 

prioritera bort investeringar och etableringar i söder och öster till förmån för 

Färjestaden. Samtidigt är det lika viktigt att vi kan acceptera och utgå ifrån 

kommunens grundläggande geografiska struktur och på olika sätt utnyttja det 

starka kapitalet i den varierande form det faktiskt har i alla kommundelar. 

Ett geografiskt avstånd behöver inte hämma utveckling. En utbyggd digital 

infrastruktur suddar på sikt ut alla avstånd och gränser. 

Kulturberedningen: ”Samhällsutveckling måste vara hållbar ur ett ekologiskt, 

socialt, ekonomiskt och kulturellt perspektiv”.  

Vision för Länsstyrelsen i Kalmar län: ”Vi bidrar till hållbar utveckling, en god 

livsmiljö och tillväxt i Kalmar län.  
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Detta gör vi genom avvägningar mellan ekologi, social hållbarhet och 

ekonomi”.  

Väljarunderlagets betydelse för politiska prioriteringar 

Ett strategidokument skapar i sig självt dock knappast någon utveckling och vi kan 

redan idag se att det är svårare att få till kommunala investeringar i de områden av 

kommunen som har färre invånare. Möjligheten till att kunna träffa politiker och tala 

för lokala frågor begränsas med avståndet. I frågor som rör investeringar och 

etableringar av skilda slag så skapar ett lokalt engagemang på orter där andelen 

väljare är hög, också större påverkan på politiska beslut. Väljarunderlagets storlek får 

därmed en direkt påverkan på de politiska prioriteringar som det så gott som alltid till 

slut handlar om vid sammanträdesborden. Det innebär att den utveckling av södra 

Öland som vi här talar om, ytterst är beroende av att den politiska viljan till att 

åstadkomma förbättringar, kvarstår stark. 

Lokala utvecklingsbolag  

Aktiebolagslagen medger i kapitel 32 § 5, en bolagsform som är särskilt 

anpassad för lokal finansiering. Det handlar om aktiebolag med särskild 

vinstutdelningsbegränsning, så kallade svb-bolag. Det finns också ett krav på 

en auktoriserad revisor för att få använda denna beteckning. Utdelningen för 

aktieägarna får inte överstiga Riksbankens ränta med mer än 1 %. 

Bolagsformen är belagd med hembudsrätt vilket innebär att en aktieägare som 

vill sälja aktier först måste erbjuda dessa till övriga aktieägare. Det lokala 

utvecklingsbolaget delar inte ut vinst till sina ägare när verksamheten går bra, 

utan denna återinvesteras istället i lokal service. Det finns inte heller någon 

marknad för försäljning av aktier. 

Aktiebolaget är i grunden allmännyttigt och grundat på lokala behov, lokala 

utmaningar och lokalt engagemang. Bolaget kan i kraft av lokalbefolkningens 

investeringar i aktier, bli ett alternativ med genomförandekraft när kommunen 

och staten inte klarar att skapa eller upprätthålla grundläggande service i ett 

landsbygdssamhälle. Bolagsformen kan förena det lokala engagemanget med 

lokalt aktiverat kapital. Ett sådant bolag skulle till exempel kunna ha ett 

samarbete med både kommunen och Migrationsverket gällande 

integrationsuppgifter. En annan möjlighet är nyproduktion av bostäder då ett 

lokalt utvecklingsbolag är berättigat till statliga kreditgarantier upp till en 

högsta kostnad om 16 000 kronor per kvadratmeter. 

I boken ”Handbok i landsbygdsutveckling”, berättar företrädare för Kiladalens 

Utveckling AB (svb), om landsbygdutvecklingen i Kiladalen, som idag är en 

del av Nyköpings kommun. Beredningen bedömer att det vore ett gott initiativ 

om kommunen bjuder in sockenföreningarna och företrädare för bolaget till ett 

gemensamt informationsmöte om strategin för Sydöland och de särskilda 

möjligheter som ett lokalt utvecklingsbolag skulle kunna innebära. 

Strategi för landsbygdsutveckling 

Om vi nu önskar en faktisk förändring och utveckling på Sydöland så börjar 

den processen enligt beredningens uppfattning med att vi först måste skapa och 

avsätta faktiska resurser. En verksamhetsbudget ger trovärdighet i förhållande 

till den politiska ambitionen, även om situationer alltid kan uppstå där 

omprioriteringar också måste ske i den totala budgeten. 
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 Mörbylånga kommuns satsning på kommundelsutveckling ska permanentas 

och lyftas fram som det nya verksamhetsområdet landsbygdsutveckling 

samt ges ett eget budgetanslag. En befattning som kommundels- alternativt 

landsbygdsutvecklare inrättas inom kultur- och näringslivssektorn. 

 Landsbygdsutveckling i de södra och östra kommundelarna ska värderas i 

planering och beslutsfattande. 

 Erfarenheter från flera andra kommuner i landet visar på vikten av en 

tydlighet när det gäller direktiv och mandatfrågor för de kommunala 

instanser som kommer att bli nödvändiga för de olika 

utvecklingsprocesserna i Sydöland. En bred samverkan och bra rutiner för 

informationsöverföring och dialog inom kommunkoncernen utgör också 

framgångsfaktorer. Frågor om landsbygdsutveckling – även gällande 

Sydöland – måste också ha en koppling till den verklighet och de 

strukturer som gäller på regional, nationell och europeisk nivå. I vårt fall 

blir det även nödvändigt att göra en tydlig beskrivning av skillnaden i 

uppdrag för en näringslivsutvecklare och en landsbygdsutvecklare. 

 Uppdrag och mandat till landsbygdsutvecklaren ska vara tydligt 

formulerade. 

 Den nya funktionen ska ges möjlighet till att föra en kontinuerlig dialog i 

kommunstyrelsens föreningsråd, kulturråd och näringslivsråd. 

Med tydliga mål att uppnå och med tillräckliga resurser för att göra detta, 

måste vi föra en diskussion om metoder. Metodfrågan är också starkt kopplad 

till den roll och de uppgifter kommunen ska ha i ett utvecklingsarbete. 

Landsbygdsprogrammet för perioden 2014 – 2020, är byggt på arbete med 

lokalt ledd utveckling genom leadermetoden. Leader är en metod för 

landsbygdsutveckling som innebär att utvecklingen utgår från lokala behov 

och förutsättningar. Det aktuella programmet ger dock tyvärr inte några 

möjligheter för Mörbylånga kommun. Det finns förstås andra metoder och 

erfarenheter från kommuner och regioner i landet, där ortsanalys i Mönsterås, 

lokala utvecklingsavtal mellan kommun och staten i Kristianstad och lokala 

utvecklingsbolag i Nyköping är några exempel. 

 Projektformuleringar och extern finansiering gällande landsbygdsutveckling 

ska förberedas inför ett eventuellt kommande landsbygdsprogram från 

2021. 

En bred samverkan mellan kommun, näringsliv, föreningsliv och boende på 

södra Öland är helt nödvändig för att södra Ölands livsmiljö ska kunna stärkas. 

Det är rimligt att ansvaret för att samordna ett sådant samarbete tas av 

kommunen. I Mörbylånga kommuns näringslivsstrategi förklaras 

nyckelbegreppet ”utveckla tillsammans”, som att vi i det interna arbetet, i 

dialogen med näringslivet och kommuninvånarna, ska tillämpa ett 

förhållningssätt som präglas av öppenhet, tydlighet, serviceanda och 

effektivitet. Förhållningssättet ska för att kunna ha en direkt påverkan på 

företagsklimatet, prägla såväl alla etablerade samverkansformer som en mer 

spontan samverkan. Näringslivsberedningen gjorde här också en koppling till 

det som framgår av kommunstyrelsens reglemente § 2, om vikten av 

kvalitetssäkrade beslut sett från olika perspektiv. 

Frågor om den Näringspolitiska Stiftelsens eventuella framtid måste ses mot 

bakgrund av att verkligheten idag ser annorlunda ut än när det år 2009 fanns 
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planer på att aktivera stiftelsen. Kommunstyrelsen har föreningsråd, kulturråd 

och näringslivsråd som kontaktytor och näringslivsarbetet i kommunen är 

organiserat på ett annat sätt. Det är inte givet att ytterligare en aktör, delvis 

företrädd av samma personer/företagare, är till nytta för utvecklingen.  

Enligt 6 kap. 5§ Stiftelselagen (1994:1220), kan styrelsen eller förvaltaren 

besluta om  

 Kommunstyrelsen tar nödvändiga initiativ för att upplösa Mörbylånga 

kommuns Näringslivspolitiska Stiftelse. 

 Enligt stiftelsens stadgar ska vid en upplösning av stiftelsen, de behållna 

tillgångarna överlämnas till Mörbylånga kommun. Dessa medel ska 

öronmärkas för utveckling av Sydöland. 

 Aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning även kallat (svb)-

bolag, kan utgöra ett användbart redskap i utvecklingsarbetet om det finns 

ett lokalt intresse. Finns ett sådant intresse ska kommunen vara behjälplig 

med att starta företaget. 

 Ett lokalt utvecklingsbolag ägs av boende i Sydöland och ska verka för 

bygdens utveckling. Aktiebolagslagen garanterar att bolagets eventuella 

överskott återinvesteras i lokalsamhället. 

 Styrelsen i det lokala utvecklingsbolaget utgör också styrgrupp för det 

lokala utvecklingsarbetet.  

 Företrädare för Kiladalens Utveckling AB (svb), bjuds in under första 

halvåret 2017, till en gemensam träff med kommunen och 

sockenföreningarna i Sydöland. 

Prioriterade områden 

Det kapital som finns i Sydöland har formen av starka kultur- och naturvärden 

samt föreningars och enskildas drivkraft, kompetens och resurser. 

Kulturstrategin 2016 – 2025, innehåller mål och aktiviteter med beröring på 

detta. Vi har förmånen att vara en del av en ytterst aktiv och stark kulturregion, 

till vilken vi också medför egna, betydande värden. Sammantagna skapar dessa 

värden också förutsättningar att utveckla Sydöland. Kulturberedningen 

konstaterade att Mörbylånga redan är en framstående kulturkommun sett till 

det omfattande och rika kulturarvet och den mångfald av konstnärligt skapande 

som pågår här. Till det hör också att närvaron av världsarvet Södra Ölands 

odlingslandskap ger oss särskilt unika möjligheter. Om det planerade 

informationscentrat för världsarvet lokaliseras till en plats söder om 

Mörbylånga, sätter det ytterligare fokus på området. 

 Genom världsarvet Södra Ölands odlingslandskap har Öland goda 

förutsättningar att skapa en kulturarvsprofilering inom regionen. 

Beredningen hänvisar till kulturstrategins inriktningsmål om det särskilda 

ansvaret för kulturområdet kulturarv. 

Vi måste utveckla områden som redan är attraktiva eller populära. Hamnarna 

är ett utmärkt exempel. Hamnar har alltid varit naturliga och för många, 

attraktiva mötesplatser. Det utbud som tidigare varit naturligt kopplat till fiske 

och sjöfart, skulle idag kunna ersättas av möjligheter till aktiviteter, boende 

och rekreation. Aktiviteter som utgår ifrån att vi omges av vatten förekommer i 
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väldigt liten utsträckning i kommunen. Här finns generellt en 

utvecklingspotential. 

Kommunen ska arbeta för att utveckla samverkan med SOF/Birdlife Sverige. 

Ölands och inte minst södra Ölands attraktivitet som fågelskådningsområde är 

otvetydigt. Fågelskådare besöker södra Öland under en väsentligt längre 

säsong än vad som gäller för majoriteten besökare i övrigt. På fågelstationen 

bedrivs flera forskningsprojekt och inom organisationen SOF/Birdlife Sverige 

finns olika utvecklingsplaner beträffande den fortsatta verksamheten i 

Mörbylånga kommun. Fågelintresserade som vanligen är en köpstark grupp, 

satsar i allt större utsträckning på säsongsboende. Denna grupp behöver 

tillgång till ett utbud av service, främst i form av boenden, restauranger och 

caféer, som är anpassat till den längre fågelskådarsäsongen. Det är i 

sammanhanget viktigt att knyta ihop vad olika händer gör och till exempel 

notera att den nya turismorganisationen som fokusområden för sitt fortsatta 

arbete, valt kultur, cykel och mat. Det är tre områden där Sydöland har väldigt 

goda förutsättningar. 

Integrationsarbetet för olika kategorier av nyanlända är generellt mycket 

betydelsefull för utvecklingen av kommunen. För Sydöland där 

befolkningsutvecklingen länge varit negativ är integration ett uppsving som 

föder nya utvecklingsmöjligheter. 

Idag bor cirka 100 personer med permanenta eller tillfälliga uppehållstillstånd 

söder om Mörbylånga. Integrationsenheten arbetar på en rad olika sätt för att 

stötta familjerna och skapa möjligheter för alla att fungera i vårt samhälle. 

Integrationsenheten pekar också ut några områden som behöver utvecklas 

ytterligare. Bristen på bostäder är en svårighet på samma sätt som en 

otillräcklig kollektivtrafik är försvårande för arbetet. Psykisk ohälsa hos 

nyanlända är inte ovanligt och både kommunerna och landstinget måste vara 

lyhörda för att detta är ett område som kan kräva mer resurser. 

Integrationsenheten efterfrågar också fler naturliga mötesplatser, vilket leder 

tanken till frågan om önskemålen om ett centrum för både kommersiell och 

social verksamhet. Det är en viktig fråga för verksamheten som gärna vill 

etablera ett kulturcentrum i Södra Möckleby. Det har också lämnats 

medborgarförslag med beröring på detta. Här finns en möjlighet att knyta 

samman de tidigare planerna på tre servicecentra i kommunen som var tänkta 

att också stimulera tillväxt och utveckling. 

Integrationsarbetet och närvaron av nyanlända är av stor betydelse för 

Sydöland, vilket inte minst visar sig i Alunskolans ökade elevunderlag. Om 

verksamheter eller aktiviteter som är delar av integrationsprocessen också 

lokaliseras söder om Mörbylånga, öppnas ytterligare nya möjligheter. 

Förvaltningen disponerar idag en förrådslokal i Södra Möckleby där den 

tekniska verksamheten förvarar utrustning och olika redskap. Lokalen är 

centralt placerad i samhället och av stort intresse också som plats för ett 

blivande kulturcentrum. För att frigöra lokalen krävs en alternativ lokalisering 

för förrådet som också ska vara fullgod ur arbetsmiljösynpunkt. När 

reningsverket på Södra bruket så småningom ska utrymmas finns det 

möjligheter att flytta förrådet men det alternativet ligger längre fram i tid.  

Beredningen bedömer det som angeläget att frågan om lokaler för ett 

kulturcentrum – och möjligen alternativ lokal för förrådet – får en snabb 

lösning. 
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 Grönhögens hamn ska återta sin ställning som en prioriterad hamn. 

Budgetmedel som har fått omprioriteras till andra ändamål ska återställas 

och planerade åtgärder genomföras så snart som möjligt. 

 Kommunen ska med utgångspunkt från ett helhetsperspektiv, tydliggöra 

hamnarnas roll och vilken utveckling av dessa som skulle kunna vara möjlig 

att bidra till. 

 Förvaltningen och turismorganisationen ska arbeta med hamnfrågor också 

med utgångspunkt i ett turistperspektiv. 

 Många verksamhetsdelar kan bidra till en positiv utveckling men trådarna 

måste knytas samman. Turismorganisationens fortsatta arbete är viktigt 

också för en utveckling av Sydöland. 

 Fågelskådning bör på ett tydligt sätt vara en del i marknadsföringen av 

södra Öland. Hur detta ska göras utformas rimligen i en samverkan med 

SOF/Birdlife Sverige. 

 Sportfiskets erbjuder möjligheter, inte minst som besöksanledning. 

Sportfiskets högsäsong inträffar när det råder lågsäsong för övrigt. Fisken 

och fisket är en resurs för hela Öland och därför borde former för dialog 

skapas till det organiserade sportfiskets företrädare. 

 Kommunstyrelsen ska vidta nödvändiga åtgärder för att lösa de 

lokalproblem som för närvarande utgör ett hinder för etablering av ett 

kulturcentrum i Södra Möckleby, alternativt omlokalisering av det 

kommunala förrådet. 

Hur påverkar den framtida kommunala strukturen på Öland 
utvecklingen på södra Öland? 

Sveriges kommuner och Landsting, (SKL), har nyligen erbjudit sig att 

genomföra en studie över hur en framtida kommunal struktur skulle kunna se 

ut med en gemensam kommun på Öland. En fråga som då naturligt väcks för 

beredningen är hur detta skulle komma att påverka framtiden för och 

utvecklingen av södra Öland. Det är tydligt att både södra och norra delarna av 

Öland redan idag drabbas av den pågående urbaniseringen. Kan den 

utvecklingen vändas till det bättre genom en sammanslagning av kommunerna 

eller blir det fortsatt svårt att skapa likvärdiga möjligheter för människor att bo 

och leva i dessa områden? 

Vid en kommunsammanslagning finns en uppenbar risk för att den kommunala 

servicen centraliseras ytterligare och därmed minskar i motsvarande grad i norr 

och söder. Människors möjlighet till kontakter med lokalpolitiker minskar då 

en högre grad av centralisering sannolikt är nödvändig för att nå eftersträvade 

effekter när det gäller de olika verksamhetsdelarnas placering och löpande 

samverkan. Det är också sannolikt att framtida investeringar i kommunal 

service i högre grad sker på centralorterna för att uppnå effektivitet sett ur 

ekonomiskt, arbetsmässigt och personalmässigt perspektiv. 

Riksintressen och andra intressen 

Riksintressen är geografiska områden som är av nationell betydelse för en rad 

olika samhällsintressen. Flera olika skäl kan motivera att områden klassas som 

varande av riksintresse (Översiktsplanen, Boverket med flera källor). 

Översiktsplanens redovisning anger riksintressen för yrkesfiske hamn, 
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kulturmiljövård, Natura 2000, naturvården, rörligt friluftsliv, natur- och 

kulturvärden, vägnät, flygplats, farled, totalförsvaret, vindkraft, värdefulla 

ämnen och mineraler, mineralutvinning samt yrkesfiske hav. Beredningen 

hänvisar till översiktsplanens mer detaljerade redovisning av de olika 

geografiska områden som berörs. 

Länsstyrelsen spelar en viktig roll när det gäller skyddsfrågor rent generellt 

och det är ingen hemlighet att det finns kritik mot länsstyrelsens beslut i den 

här typen av frågor. Det är utan tvekan så att olika skyddsintressen för 

geografiska områden kan hämma den utveckling vi önskar se för Sydöland 

men kommunen har en möjlighet att påverka, förhandla eller söka dispenser 

inom ramen för sina olika planprocesser.  

I en skrift om det nya strandskyddet skriver Boverket och Naturvårdsverket att 

de nya strandskyddsreglerna om landsbygdsutveckling i strandnära lägen, 

medger en anpassning till regionala och lokala förhållanden. Förutsättningen 

för dispenser är att en kommun i sin översiktsplan pekar ut särskilda 

landsbygdsutvecklingsområden. För Ölands del gäller dock inte detta då det är 

förbjudet att peka ut sådana områden längs Ölands hela kust. Det framgår även 

av skriften att det finns tätorter där strandskyddet är helt borttaget. 

 Kommunen ska utreda och förtydliga på vilket sätt olika skyddsintressen är 

hindrande för en utveckling av Sydöland som stöd för en dialog med 

berörda myndigheter. 

Frågor om infrastruktur 

Näringslivsberedningen: ”Kommunen måste ha ett samhällsutvecklande 

perspektiv också när det gäller vägar och kollektivtrafik. Landstinget kan ha ett 

annat perspektiv på t.ex. kollektivtrafik i form av krav på resandeunderlag och 

lönsamhet”. 

”Det finns en uppenbar motsättning gällande Trafikverkets ambition att 

begränsa eller hålla ner trafikintensiteten på östra landsvägen och kommunens 

ambition att utveckla också den östra kommundelen”. 

På den egna webbplatsen framhålls Regionförbundets uppgift att samordna de 

insatser som behövs för att utveckla länets kommunikationer. Det får som 

konsekvens att Mörbylånga kommuns intressen hela tiden värderas mot andra 

intressen i regionen och de prioriteringar som till slut blir följden, beskrivs i 

den regionala transportplanen. Den regionala transportplanen ses nu över och 

beslut om ny version för perioden 2018 – 2029 ska fattas under hösten 2017. 

På webbplatsen går också att läsa om det regeringsuppdrag som Trafikverket 

fått för perioden 2016 – 2019, gällande åtgärder för att stärka möjligheterna till 

kollektivt resande på landsbygden. Åtgärderna är värderade till 400 miljoner 

kronor, varav Kalmar läns andel är ca 45 miljoner kronor. Detta är en möjligen 

generaliserad bild av den infrastrukturverklighet vi befinner oss i, sett till 

frågor om planering, prioritering och finansiering. 

För beredningen är det av stor vikt hur kommunen driver sina frågor för att 

kunna få gehör för synpunkterna gentemot Landstinget och KLT. Vilka 

uppdragsdirektiv gäller för berörda tjänstemän och förtroendevalda? 

 Näringslivsberedningen: Mörbylånga kommun måste ta ett samlat grepp om 

infrastrukturfrågorna, tydliggöra ansvar och uppdragsdirektiv samt ta fram 

en övergripande infrastrukturplan. 
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 En sådan plan är vid sidan av översiktsplan och VA-plan, ett styrdokument 

för samhällsplanering. Det förtjänar att framhållas att de processer som 

behandlas i den här typen av planer dock ofta är mycket långsiktigt 

syftande. 

 Det ska vara ett prioriterat mål för Mörbylånga kommun att utveckla 

närtrafiken. Åtgärder ska vidtas så att vi får en tätare närtrafik morgon och 

kväll samt en anropsstyrd trafik som fungerar. 

Utbyggnaden av fiber är för närvarande ett glädjeämne som har blivit möjlig 

tack vare stora ideella insatser. Det visar på den kraft som blir resultatet när 

människor förenas och engagerar sig. I de fyra områdena Resmo - Smedby, 

Södra Möckleby – Grönhögen, Mörbylilla/Ventlinge – Torngårdsvägen och 

Torngårdsvägen – Norra Kvinneby, är per den 6 december 2016, 76 % av de 

möjliga bostadsfastigheterna anmälda för fiberanslutning eller 1 348 

bostadsfastigheter. Det ligger också ett uppdrag på kommunstyrelsens 

förvaltning att redovisa arbetet med en långsiktig plan för utbyggnad av fiber i 

kommunen samt att se över gällande bredbandsstrategi.  

 När bredbandsstrategin revideras ska ambitionsnivån gällande utbyggnaden 

inte sänkas. 

Boendefrågor 

Blandat boende kan handla om blandade bostadskategorier med syftet att 

motverka segregation. Det kan röra sig om olika upplåtelseformer, hustyper 

eller lägenhetsstorlekar men också om en blandad befolkningssammansättning. 

I Sydöland är den vanligaste boendeformen enfamiljshus i form av friliggande 

villa eller mangårdsbyggnad (översiktsplanen). Intresset för säsongsboende på 

södra Öland ökar och kan efter hand skapa synergieffekter på utbudet av 

service. Integration av nyanlända kan också om boendet lokaliseras söderut ge 

liknande effekter. Andelen permanentboende i Sydöland har dock minskat 

under en längre tid. 

Olika boendeformer för äldre är en mycket viktig del av det blandade boendet. 

Bland de enkätsvar och andra synpunkter beredningen fått finns också många 

synpunkter om detta. Äldre kommer över tid att utgöra en allt större grupp i 

kommunen. Äldreomsorgen arbetar för att de som har behov av vård- och 

omsorgsinsatser inte ska behöva flytta till ett särskilt boende, utan genom stöd 

kunna bo kvar i den egna bostaden. För gruppen äldre är boenden med hög 

tillgänglighet och närhet till service attraktiva och senior- eller 

trygghetsboendet är utan tvekan ett alternativ. 

Bostadsförsörjningen för äldre och funktionshindrade ska i möjligaste mån 

kunna tillgodoses i hela kommunen. Alternativa äldreboenden som kan vara 

individuella boenden med viss service bör finnas och kunna drivas i både 

kommunal och privat regi över hela kommunen. 

Av länsstyrelsens ”Regional Bostadsmarknadsanalys Kalmar län 2016, 

framgår bland annat att Mörbylånga, Vimmerby och Hultsfred är ensamma i 

länet om att varken ha senior- eller trygghetsboenden. Kalmar län har den 

högsta andelen personer över 65 år i landet och Mörbylånga kommun utgör 

inte något undantag. Många äldre har ett intresse för seniorboenden och önskar 

med säkerhet att kommunen ska arbeta för bostäder som riktar sig till äldre. De 

bostäder som nyproduceras idag, uppfyller dock alltid kraven på tillgänglighet 

och utformning. 
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Marknadsföringen av lediga bostäder, lokaler eller tomtmark spelar en roll för 

omvärldens bedömning av kommunens attraktivitet. Mörbylånga Bostads AB 

svarar för merparten av dessa insatser men dock inte samtliga. Via kommunens 

hemsida hänvisas till exempel den som är intresserad av kommunala tomter till 

ett mäklarföretag. Att det på företagets hemsida just är fråga om tomter i 

Mörbylånga kommun borde vara en rimlig del i en riktad marknadsföring. 

Vissa lokaler hyrs ut av förvaltningen men administreras av bostadsbolaget. 

Här är det naturligtvis viktigt med ett helhetsperspektiv för att undvika 

intressekrockar. 

 Kommunen ska under 2017 ta initiativ för att säkerställa att ett senior- eller 

trygghetsboende skapas i Sydöland. I budgetbeslutet från 

kommunfullmäktige i november 2016, finns också kommunchefens 

uppdrag att senast den 1 juni 2017 redovisa ett förslag till trygghetsboende i 

Södra Möckleby. Uppdraget inkluderar även att undersöka om Alungårdens 

lokaler och befintliga servicelägenheter kan användas i förslaget. 

 Rutinerna för hur förvaltningen arbetar med uthyrning av lokaler ses över. 

Badplatser 

Av kommunens beslutade näringslivsstrategi framgår inriktningsmålet 

”Kommunen bör differentiera servicenivåerna för badstränderna till att vara 

naturstränder och fullservicestränder samt i högre grad ge privata aktörer 

möjlighet att bidra till utveckling av badstränderna och därmed hela sol- och 

badturismen inom kommunen”.  

Idag är flera badplatser privatägda men kommunen bidrar ekonomiskt via 

skötselavtal. I den genomgång av samtliga kommunala badplatser som 

förvaltningen genomfört föreslås en avveckling av badplatserna i Näsby och 

Parboäng. Beredningen inser att denna driftsform med skötselavtal inte är helt 

problemfri men däremot ett relativt billigt sätt att kunna erbjuda ett varierat 

utbud av badplatser. Beredningen delar därför inte förvaltningens uppfattning 

om att avveckla vissa badplatser men väljer att inta den principiella hållningen 

att kommunens badplatser ska vara rimligt geografiskt fördelade.  Människors 

val av badplats styrs oftast av den aktuella vindriktningen och det är därför 

viktigt att det finns badplatser i väst såväl som i öst. 

Av förvaltningens utredning framgår även att nya avtal föreslås tecknas med 

de olika parter som idag har skötseln av badplatserna så att servicenivån kan 

hållas likvärdig.  

 Beredningen föreslår att kommunen i avseende på badplatserna i första 

hand utgår från det beslutade inriktningsmålet (ovan) samt för övrigt 

anlägger en principiell syn på badplatser, som till exempel geografisk 

spridning, tillgänglighet, hygien, standard och frågor kopplade till 

badvattnets kvalitet. 

Beredningens förslag till beslut 

1. Anta strategin för utveckling av Sydöland. 

2. De synpunkter och resonemang som framförs i betänkandet ska vara 

vägledande i det fortsatta arbetet. 


	Inledning
	Uppdraget
	Beredningens sammansättning

	Beskrivning av uppdraget
	Visioner och strategier 2025, strategier med ett tydligt landsbygdsperspektiv

	Genomförande
	Beredningens preliminära överväganden
	Kommunens roll i landsbygdutveckling, förväntningar och synpunkter
	Utveckling och urbanisering
	Tidigare arbete
	Lokala utvecklingsplaner - bakgrund
	Lokala utvecklingsplaner
	Degerhamnsbygden
	Grönhögenbygden
	Sydöstra Öland
	Vilka ambitioner har kommunen uttryckt för Sydöland?
	Sysselsättning i Sydöland
	Utveckling
	Väljarunderlagets betydelse för politiska prioriteringar
	Lokala utvecklingsbolag
	Strategi för landsbygdsutveckling
	Prioriterade områden
	Hur påverkar den framtida kommunala strukturen på Öland utvecklingen på södra Öland?
	Riksintressen och andra intressen
	Frågor om infrastruktur
	Boendefrågor
	Badplatser
	Beredningens förslag till beslut


