
Öppna enkätsvar – Onlineundersökning ”Öland – En kommun” 
 
Respondenterna har uppmanats med egna ord motivera sitt ställningstagande mellan de tre alternativen i 
undersökningen. I det här dokumentet finns samtliga motiveringar och de har grupperats utifrån vilket 
svarsalternativ respondenten har markerat.  
 
Sida 2 till 57: Slå ihop Ölandskommunerna till en 
Sida 58 till 78:  Behåll de två kommunerna som de ser ut idag 
Sida 79 till 96: Öka samverkan markant mellan kommunerna 
 
Det här dokumentet är en bilaga till huvudrapporten till undersökningen. 
 
  



 2 

 
 

Öppna enkätsvar - Slå ihop Ölandskommunerna till en 
 

Tillsammans är vi starka. Likheterna är i grunden mycket större än skillnaderna. 

Känns som vi blir starkare tillsammans, samt att det blir färre politiker  

Varumärke, positionering. Hålla ihop besöks-, och näringslivsorganisationer, inflytande och kompetens 
Idag är kommunerna för små . En Ölandskommun får bättre förutsättningar, på alla plan. Bäst vore att slå 
ihop Öland med Kalmar till en storkommun. 

Vore bra, t.ex med ett kommunalt bostadsbolag över hela ön. 

En större kommun är bättre än två små. Bäst vore en sammanslagning med Kalmar.  
För många tjänstemän med två kommuner. Det bör gå att ha en kommun och vara mer förhandlingskraftiga 
i flera avseenden. 
Underlaget för två kommuner är absolut för litet. På sikt räcker förmodligen inte Öland som en kommun 
utan vi behöver ytterligare underlag. 

Man kan ta tillvara Ölands olika värden ftån norr till söder. 
idag är det för mkt bytänkande. två alldeles för små kommuner med samma förvaltn. ur ekon. synpunkt går 
det att spara på det. men var ska kommunkontoret ligga? det blir det stora problemet, lös det genom att 
lägga det i Färjestaden, största orten på öland. tycker egentligen att båda kommunerna skulle slås samman 
med kalmar. 

Framför allt för bilden av Öland, ett landskap, en kommun! 
Samverkanseffekter och utnyttja resurserna rätt. 
Slå ihop Öland med Kalmar så vi blir en ännu starkare 
kommun. Kommunhus i Ölands största ort om det blir en kommun.  
Mer kompetens vid upphandlingar och anställningar. 
Större slagkraft gentemot Stockholm. 
En liten kommun, få invånare, har svårt att klara framtiden på alla de sätt. 
Bäst att slå ihop Kalmar, Mörbylånga och Borgholm 

Öland är för litet för att vara två kommuner. 

Tror att en sammanslagning gynnar Ölands framtid. 
Jag tror att en gemensam kommun skulle vara starkare och därmed bättre kunna bemästra de utmaningar 
vi står inför i framtiden.  

Tror att det gynnar oss på sikt 

Ön är inte så stor utan  att vi kan samsas 
I hopp om förbättrad kompetens.Minska antalet tjänstemän.Kompetent personal gällande anställningar , ej 
dyrbara konsulter. 

Hoppas på att det finns pengar att spara genom en sammanslagning. 
Detta val med förutsättning att Borgholm är centralort. 
Det medför säkert en starkare ekonomi och en förutsättning för att klara arbetet med Ölands klimat och 
miljöproblem på hela ön. 
Att en kommun kan ge en bättre service till de äldre, jag ser många fördelar med en kommun. 

Jag har röstat med hjärnan inte med hjärtat. 
Jag kan inte se en enda fördel med att vara 2 små kommuner på en geografiskt mkt begränsad yta. Vi kan 
samordna mera om vi är en kommun, 

Öland är inte stort nog för två kommuner. 

Allt annat är halvmessyrer 
Bättre med en kommun, som får större möjligheter till kompetenstillskott - sådana behövs onekligen. Liten 
är inte stark. En kommun för hela Öland borde vara en självklarhet - se på Gotland. Förhoppningsvis kan 
kanske en sammanslagen kommun också locka andra än pensionärer som inflyttare. 
Två småkommuner som står inför: stora miljöförändringar, en åldrande befolkning, växande utmaningar för 
näringarna....det kräver en samlad resurs för att reda ut uppgifterna. Var för sig hamnar vi i bakvatten med 
större och större svårigheter att expandera oss ur krisen. 
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Så få invånare. 

Gemensamhet ger styrka 
Vattnet runt Öland är naturlig gräns,se på Gotland som är ett öland oxå,o Öland är ett Gott land.Nästa steg 
är att gå ihop med Kalmar. 

Kostnadseffektivt ( Ex. Gotlands kommun ) 

Bättre ekonomi och nyttjande av kommunala resurser. 

Blir ekonomiskt bättre och starkare med en kommun 
Öland = ett gemensamt varumärke. 
Större kommun blir attraktivare på arbetsmarknaden, vilket bör underlätta att få god kompetens på 
nyckelbefattningar. 
En gemensam ekonomi 

Vi blir starkare tillsammans 

Ekonomiska fördelar 
Det är viktigt att få en viss storlek på en kommun för 
att klara framtiden. Öland är namnet som skall marknads- 
föras och inte Mörbylånga eller Borgholm. 
Vi är alldeles för små för att vara två kommuner med tanke på framtidens krav på skola, vård och omsorg, 
bostadsbyggande för att locka fler inflyttningar mm. 
Hittar inget negativt med en hopslagning av kommunerna och tror att ekonomin gör att vi får det bättre 
med en administration. 
 
Jag bor i Arontorp som tillhör Färjestaden men det tillhör ju inte tätorten mitt svar nedan. 

Måste bli en billigare administration med en kommun. 
Kompetensen på såväl tjänstemannanivå som på politikernivån är alldeles för dåligt idag. Med en kommun 
finns det större möjlighet att attrahera kompetentare människor till ledande befattningar. Samordningen är 
undermålig idag och jag är övertygad om att alla punkter skulle bli bättre. Demokratifrågan måste dock 
särskilt beaktas.  
 
Det allra bästa alternativet vore att gå ihop med Kalmar!!   

För att kunna uppfylla mina högsta förväntningar enl ovan 

Öland är för litet för två kommuner. Dags att det blir en! 
En större kommun ger bättre kompetens.  
Kommunhuset ska ligga i Borgholm. 
 
Titta på Gotland de är en kommun. 

Färre tjänstemän och kommunstyrelsemedlemmar per capita 
Turistnäringen skulle absolut vinna på att vi är en kommun, sett ur ett marknadsföringsmässigt perspektiv. 
Rekrytering av nyckelpersoner skulle underlättas - attraktivare att jobba i en lite större kommun. 
Administrationen skulle förhoppningsvis minska i och med att många befattningar skulle försvinna som idag 
finns i bägge kommunerna. Vid kontakter med övergripande myndigheter så skulle vi prata med en röst, 
bättre genomslag. Förmodligen bättre lånevillkor när vi i framtiden behöver låna till investeringar i 
exempelvis utbyggnad av vatten och avloppsnätet. Oavsett vilka frågor som uppstår och oavsett vad de 
handlar om så skulle vi prata med en röst. Tror också att om vi inte går samman till en kommun så kommer 
förmodligen statsmakterna att peka med hela handen och mer eller mindre tvinga småkommuner att gå 
samman. Bättre förekomma än förekommas! Tänk -hemska tanke- att tvingas till att gå i hop med Kalmar! 
Två relativt små kommuner med liknande utmaningar. 
Jag ser betydande besparingspotential och effektivisering att driva Öland som en kommun. En 
effektivisering som kan användas för att genomföra nödvändiga satsningar. 
Säkerställ effektiv kommunal verksamhet på hela Öland, vilket är betydligt viktigare än var faktiskt ett 
"kommunhus" eller en kommunal verksamhet har sitt säte. I detta arbete är det viktigt, mer av pedagogiska 
än praktiska skäl, att inte favorisera vare sig Borgholm eller Mörbylånga. 
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Alla jobbar mot samma mål hushålla med ekonomin på ett bättre 
sätt.Kan även tjäna på olika inköp större volymer mm. 
Vi är ju ölänningar allihop inte dom o vi. 
Lättare att få kompetens 
Bättre förhandlingsläge med större kommun 
Öland ett varumärke/ jämför Gotland 
Det finns en rivalitet mellan kommunerna nu, en sorts gammal fiendeskap. Bort med den och lär 
ölänningarna att arbeta tillsammans. Öland har för få innevånare för att vara två kommuner. 
För små enheter idag.  
Ett bättre alternativ vore om Ölandskommunerna skulle ingå i Kalmar kommun. 
Minskade administrativa kostnader och lättare beslutsfattande som gynnar Öland, alla arbetar för Ölands 
bästa, inte för sina egna kommuner. Med så litet invånantal behövs inte två kommuner.  
Bättre ekonomi. 
Större resurser. 
De administrativa kostnaderna minskas,beslutsfattandet blir lättare. 
 
 Alla ser till Ölands bästa! Man gynnar inte en enskild kommun, utan hela ön! 
 
Med ett så litet invånarantal räcker det med en kommun! 

Bättre ekonomi med större resurser. 
En gemensam "talesperson" för hela Öland 
En effektiv stab som leder kommunen med hög kompetens 

En kommun möjliggör god kompetens i förvaltningen och mer professionell service. 
Små kommuner är nu och i framtiden inte bärkraftiga och Öland ses ju av de flesta som en enhet. Det är 
också bättre att själva ta steget än att staten helt enkelt beslutar om en sammanslagning över våra 
huvuden. Det kommer att gå dithän under alla omständigheter. 
Förhoppningsvis lägre administrativa kostnader. 
Öland, ett välkänt begrepp i omvärlden. 
Attraktionskraft vid rekrytering. Större chans att rekrytera kompetent personal. 
Se helheten för Ölands utveckling 

Bättre slå ihop än samverkan. Tydligare och synligare demokrati. 
Underlätta kompetensförsörjningen dvs. underlätta att få rätt person på rätt plats. Stordriftsfördelar med 
kvalitet och effektivitet där det går. Öka transparensen och minska svågerpolitiken. 
För att bl a klara framtidens äldreomsorg krävs ekonomi och kompetens i större skala än hittills. 
Algblomningen runt Ölands kuster ökar - därför krävs gemensamma tag för att hejda denna utveckling.  
Vore bästa alternativet,frågan är var läggs kommunhuset om det blir ett gemensamt? Man hoppas att 
orterna längst ut på öns båda ändar inte glöms bort med tanke bara på belysningen! 
 
Tror att i längden blir ett Öland bäst ! 
Minskad administrativ kostnad borde ara en självklar faktor. Ett kommunfullmäktige skapar samsyn i hela 
det politiska spektrat. Automatisk sker en kompetenshöjning på kommunpolitikerna.  

Men bara om allt flyttas till Färjestaden och att det efektiseras kraftigt om inte helt emot. 
Tror storleken har betydelse här.... MEN har både vid folkomröstningen och nu saknat information om hur 
en planerad sammanslagning skulle se ut! Ett kommunhus med all personal, kommundelsnämnder eller 
vad??  
En starkare röst för Öland  utåt med de bästa tjänstemännen och politikerna. Kanske bättre möjlighet att 
anställa de bästa cheferna för bättre organisationer med kortare utredningstider vad gäller bygglov etc.  
Bättre utnyttjande av skolor, vård och omsorg. Slippa tjafs om skolpengar, skolresor etc. 

Effektivare kommunal styrning.  
Bevisligen klarar inte en liten kommun att hålla adekvat kompetens (på tjänstemannasidan) inom hela sitt 
ansvarsområde varför helheten blir lidande och kommunen riskerar att misskötas oavsett politisk ledning. 
Inte minst om vi får "bypolitiker" som hela tiden springer efter studsande bollar. 
En kommun innebär inte att demokratin urholkas. Tvärtom så kan man i en större kommun delegera 
till/bereda ärenden i mindre geografiskt avgränsade enheter typ "stadsdelsnämnder" för att komma 
närmare de berörda och få ett brett beslutsunderlag i komplicerade ärenden. 
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Starkare tillsammans 
En större kommun har bättre förutsättningar att klara framtidens klimat-och miljöfrågor. Ekonomin stärks. 
En starkare röst i omvärlden. 
Ett Öland i sammanhållning och solidaritet är något vi Ölänningar kommer vinna på - ekonomiskt, vid 
planering av infrastruktur, vid fördelning av resurser och när vi bevarar våra unika kultur - och naturarv.  
Starkare ekonomi, dra nytta av varandras erfarenheter,utnyttja kompetens och folk med högre utbildning. 
Utbildningsnivån verkar låg i Borgholms kommun. 
Måste bli en stor besparing att ha ett istället för två av allting när det gäller kommun anställda chefer.Vi är 
inte så många fastboende så kan andra kommuner med betydligt mera befolkning klara sig då skall väl 
Öland ochså klara det eller är det fortfarande kvar svåger politik. 

Kommunerna är mycket olika befolkningsmässigt, men för svaga åtskilda.  

Blir billigare och lägg pengarna på äldrevården och skolan 

En stark ekonomi, ta vara på varandras erfarenheter, dra nytta av folk med högre utbildning. 

En större kommun kan attrahera kompetent personal och politiken lyfter sig. 
Det är ganska enkelt - enl Mörbylånga Kommuns styrande så har man redan bevisat hur den resan har 
genomförts - rejält katastrofalt. Investeringar som bidragit till en negativ kalkyl för framtida investeringar. Så 
dåligt som Kommunen har skött ekonomin torde vara resultatet av en enad kommun. Som sagt, rejält 
enkelt. Fram för framtida investeringar och förhoppningar till en utveckling för hela Öland. Ett världsarv 
synnerligen värt att bevara för framtida intressenter och för oss boende och sist men inte minst alla 
besökare. 

Effektivare verksamhet till lägre kostnad. 
Öland behöver samordnade kvalitéer för att möta morgondagens samhälle. Så länge öland är 2 st 
kommuner kommer det alltid gå åt kraft att "pinka revir" i vissa lägen. Detta blir sekundärt i en organisation 
där öland är 1 kommun och detta spar således tid och ekonomi om bara den "demokratiska" delen görs 
representativ för hela öland. 
Ekonomiskt oförsvarbart att ha två kommuner för så få invånare som dessutom alltid har och kommer ha 
öns bästa i fokus. 
Med tanke på de utmaningarna/svårigheterna som räknas upp, plus ytterligare ett antal, anser jag att Öland 
En Kommun är helt nödvändigt. 

En ö - en kommun! 
Ett eget varumärke inför framtiden. Vi kan inte ha politiker som bara gagnar sin egen by (Runsten) utan 
måste lyfta blicken och se helheten. 

Att fördela tillgängliga resurser jämnt över ön 
Inte minst mot bakgrund av den senaste tjänstetillsättningen i Mörbylånga, info-it-tjänst, som blev 
omdebatetrad i Ölandsbladet. För mej inte pga den tillsatta, hens meriter eller tjänsten utan att Mbla 
Kommunchef gav där ett starkt argument för en (1) kommun med fler invånare. citat av Ann Villsund - 
Mörbylånga kommun är en relativt liten kommun, 15000 invånare- slut citat. Häri ligger bla problemet att få 
tillräckligt kvalificerade sökande vilka ofta vill se en karriär dit de söker sig vilket har sina begränsningar i 
småkommuner som de öländska, därav har i båda kommunerna skett felrekryteringar till dyra syndapengar 
vilka gjort bättre nytta i andra hål. För att ta ett ex.  
Alternativet är ytterligare ett, ej här nämnt, nämligen att stycka upp ön i de kommuner som fanns innan 
senaste kommunreformen. Återstår då att se hur nöjda de längst i norr och i söder blir utan de skattepengar 
som genereras kring Borgholm och Färjestaden. Månne tog då det evinnerliga gnället om: "Att får di ska 
banne ma vi ha me!" 
Hälsningar! 
Per-Ola, Torgny, Nilsson, Kvigerälla, nästan på gränsen 

Ett enat Öland tror jag är ett starkare Öland.  

Starkare ekonomi 
Även om dialekterna på norra och södra Öland skiljer sig åt, börjar de nu utjämnas, varför det inte längre 
finns någon naturlig gräns. 

Då går det att säga upp hälften av alla kommunpampar som kostar kommunen otroliga pengar 

Se ovan 



 6 

En större kommun är starkare än två små. Dessutom blir den trots detta inte särskilt stor. 
Fler innevånare borgar för bredare kompetens både politiskt och på tjänstemannanivå.  
Två kommunkontor blir ett. Ekonomiskt fördelaktigt. 

Det finns inga särintressen som motiverar två kommuner. Vi är alla ölänningar. 

En kommun gynnar ekonomin för hela Öland. 
För att det blir starkare med en kommun ön 2. Dock mycket viktigt att inte glömma bort norr o söder på ön 
som är en stor risk att så kommer ske vid en sammanslagning.  
 
Att reda ut kommunstyrelse o nämnder innan så att det är tydligt för alla 
Två små fattiga kommuner på sån liten yta är galet. Det vettiga är att slå ihop och förhoppningsvis få en 
effektiv gemensam administration som med en starkare ekonomi kan satsa på Öland både lokalt men även 
som varumärke ute i landet och världen. 
I stället för att 2 personer en i varje kommun ska göra samma sak. Det blir mer effektivt med 2 personer 
som sammarbetar i sina ärenden 
Det är självklart att de ekonomiska fördelarna är stora för att kunna rationalisera samt anställa 
specialistkompetens i olika frågor. Utnyttja IT-samhället och gräla inte om var olika enheter skall placeras. 
Mycket mer resursekonomiskt och lättare att samordna Ölands attraktivitetskraft, service mm. Borgholm 
tappar taget om både turisterna (förutom campingturism) och ev. de som kan tänkas vilja flytta till 
kommunen. Som turist/medborgare i ena kommunen har man även lite vetskap om vad som finns att tillgå i 
den andra kommunen mm. Vad  finns det för reella och viktiga skäl till att ha två kommuner på en ö med 
endast ca 26000 bofasta?  
Två kommuner gör ön mindre stark och uppmuntrar till bymentalitet och rivalitet. Den centrala delen av ön 
blir utmarker i de båda kommunerna och gör att mellersta Öland kommer efter i utvecklingen. En kommun 
på en ö ökar den gemensamma känslan, det funkar bra på Gotland.  

En kommun ger bättre samman hållning. Bättre ekonomi 

Tillsammans är vi starkare än åtskilda. Ön är för liten för att dela upp. 
Tycker ej att Mörbylånga kommun fungerar bra nu, och det verkar gå betydligt bättre för Borgholm. 
Mörbylånga skulle behöva lite förändring och nytänk.  

Bättre ekonomi 

Det känns närmast absurt att 25.000 invånare på en ö skall delas upp på två kommuner 
 Två så små kommuner blir starkare på många sätt vid en sammanslagning 
 
  
På sikt tror jag att det är bästa möjligheten om vi ska vara konkurrenskraftiga mot "resten". 
Kan Gotland vara en kommun så kan vi. Vi borde spara en del på att det borde behövas färre politiker och 
tjänstemän med en kommun. 
Det är dock viktigt att inte man glömmer syd/ och nordspetsarna. 

Logiskt tänkande. Tror jag får mest för skattemedel på detta sätt med social service mm 

Kan bli bättre ekonomiskt om man slår ihop kommunerna. 
Kan inte vara ekonomiskt rätt att driva två kommuner med  
 
så liten folkmängd o en stor tung administration i varje  
 
kommun som i dagens läge.Halvera!!! 

Befolkningsunderlaget är för litet för två kommuner.  

Alldeles för liten befolkning på ön för att delas i 2 kommuner 

Se mitt svar ovan! 
Jag tycker Mörbylånga kommun är dåliga på att ta tillvara invånarnas intressen. Därför tycker jag det är 
bättre med en sammanslagning. 

Man blir starkare tillsammans. Ett plus ett blir tre. 

kommmunen blir större och starkare 

Och fortsätt sammanslagningen med Kalmar, till en stor Kalmarsunda kommun. ..... 
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Jag ser Öland som en enhet som skulle stå sig mycket starkare som en kommun. Dagens samhälle är 
högteknologiskt och komplext, vilket gör att det är omöjligt för små kommuner att ligga i framkant. En 
organisation måste bli både starkare och billigare än två. Gotland är större än Öland, men ändå en kommun.  
Tror inte att de två kommunerna var för sig har förutsättningar att klara av att ge sina innevånare godtagbar 
service med tanke på befolkningsunderlaget. 
 
Sannolikt är skatteunderlaget även för en sammanslagna kommun. 

Varför inte?  En gemensam kommun  1 ö så klart 
- Kan Gotland med dubbelt så stort invånarantal fungera som en kommun (och landsting) borde Öland med 
halva invånarantalet också göra det.  
- Med en kommun minskas antalet politiker i nämnder och styrelser. Samma gäller förvaltningsledning med 
färre chefer, minskad kommunadministration och sannolikt allmänna kostnadsminskningar för 
kommuninvånarna i Ölands kommun. 

Antalet invånare räcker inte till mer än en kommun. Punkt. Slut 

Det blir mer ekonomiskt lönsamt och Öland är för litet att delas på två. Mer rättvist för medborgarna. 

Vi blir starkare tillsammans. 
bättre ekonomi 
mindre byråkrati 
effektivare kommunledning 
mer samlad info 
bättre kommunikationer 
mindre antal tjänstemän  
Högre kompetens av förtroendevalda. 
En kommun på Öland torde innebära minskade administrativa kostnader. 
T.ex. endast ett kommunhus och förhoppningsvis mindre antal kommunpolitiker. 
Gemensamma satsningar på allt inom den kommunala sektorn. 
Gemensamma upphandlingar rörande all kommunal verksamhet. 
Svårt att se npgon anledning till två kommuner som har så mycket genensamt! Med stora förväntningar om 
effektivisering i den kommmunala verksamheten! 

En kommun gör att man kan minska administration och spara pengar 
I framtiden är förutsättningarna troligtvis mycket svåra för små kommuner. Det vore därför synd om vi 
ölänningar inte ens har testat att överleva som en och självständig kommun innan vi tvingas gå samman 
med fastlandet.  
Endast ett kommunhus. 
Mindre antal politiker. 
Effektivare upphandlingar gällande all kommunal verksamhet. 
Gemensamma satsningar inom all kommunal verksamhet t.ex gator och vägar, skolor, skolrestauranger 
m.m. m.m. 

att minsta administration och kostnader 
spetskompetens av politiker 
 
ej behöva dyra konsulter  

Bättre med en större kommun som har kortare väg till handling än två kommuner som ska samarbeta. 
En liten början för att SNARAST jobba på att slå ihop Öland-Kalmar för att över huvud taget klara ekonomin i 
framtiden. 

Kan Gotland bilda en kommun kan Öland också. Vi blir starkare tillsammans. 

Det är vansinnigt att ha 2 kommuner. En kan verka för hela ön. 

Ekonomiskt oansvarigt att ha två så små kommuner. 

Jag tror vi är starkare tillsammans. 
Vi behöver att tänka utanför boxen och få ekonomi till att stärka löner' för att kunna anställa personal med 
annan erfarenhet av omvärlden. 
Vi måste sammarbeta för att bli starka och  
först när vi samarbetar blir vi starka! 
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Vi har samma problematik i båda kommunerna så varför inte sammarbeta om dem!? 
 
Med en kommun kommer vi kanske ifrån svågerpolitiken och olika jävsituationer då det finns fler personer 
att välja emellan! 

För att vi ska kunna rekrytera mer personal utifrån. Få mer muskler!!  
Tillsammans blir vi starkare, det är dags att lägga ner dom gamla "byträtorna". Effektivare och tydligare med 
en kommunal organisation. 
Framför allt en starkare o tydligare röst gentemot region o stat. 

 Det är en självklarhet, om vi ska kunna hävda oss i framtiden. 

Ekonomiskt oförsvarbart att ha två kommuner på så få invånare. 

Gotland är en bra förebild 

Marknadsföra Öland som en stark kommun /ö 

En stark kommun är bättre än två skapliga kommuner  
Bättre möjlighet att rekrytera kompetent personal till en större kommun. 
Minskad sårbarhet.  
Förutom rationellare samverkan, starkare nationell förhandlingssits,förutsättningar för bättre kommunal 
kompetens (ev mindre utrymme för pajkastning). Förutsätter ändå på god lokal närvaro på hela ön.  
En kommun ger bättre möjligheter för billigare inköp genom storskalighet. En kommun kan optimera 
bemanningen av olika befattningar och tjänster och även det minska kostnaderna. Starkare röst och 
möjligheter till påverkan av vägar och annat statligt. Mer vi känsla och jobba tillsammans för att locka 
turister och få öborna att trivas ännu bättre  

Starkare ekonomi då fler betalar för samma ändamål. Enklare att skapa jobb till våra ungdomar.  
Öland är för litet för att ha två kommuner. Blir starkare av sammanslagning. Vid samarbete med t ex Kalmar 
behövs samarbete av hela Öland.  

Tillsammans är stark 
Hur mycket pengar skulle inte sparas genom sammanslagningen?  
Har bägge kommunerna varsin stadsarkitekt, turistsamordnare,byggstrateg m.fl. högavlönade tjänster så 
borde det sannerligen göras en sammanslagning! 
Det borde gå att få samordningsvinster genom att ta bort dubbla strukturer. Bättre med bra kompetens på 
ett ställe än medioker på två. Lättar att samarbeta runt att göra Öland mer attraktivt. Jag kan även tänka 
mig att gå så långt att slå ihop Öland med Kalmar till en storkommun. 
Viktigt med sammanslagning för att klara ekonomi, skola, vård och omsorg. vara attraktiv så att även yngre 
och barnfamiljer bor kvar eller flyttar hit = utveckling. Vi behöver även arbetskraft för att klara framtidens 
utmaning gällande rekrytering inom skola, omsorg mm. Öland måste leva och ha en bra service hela året 
inte bara under sommarmånaderna.  

Sparar pengar samt skapar en stark kommun inom Kalmar län. 

Självklart.  
Kombinationen av Mörbylångas goda ekonomi och Borgholms kreativa idéer samt omtanke för sina 
medborgare= Sveriges bästa kommun.  
Tillsammans är vi starka. Dra lärdom av varandra. Blir förhoppningsvis billigare för invånarna med EN 
kommunstyrelse och att nämnderna slås ihop till gemensamma för hela kommunen. Sen får man hoppas att 
de folkvalda har lämnat sandlådan så att det blir en kommun utan prestige och trampande tår. Utan att alla 
jobbar tillsammans men respekt och glädje för allas bästa. 

Anser att en kommun blir starkare och ger större möjligheter för både arbete och kompetenser 
Jag tror öland skulle vinna på att  
Heta Ölands kommun. 
Lättare kunna ro iland stora investeringar o fördela pengarna över ön.Större budget. 
Att både syd o nord skulle dra nytta av EN hel kommun. Öland skulle stärka sitt varumärke.  

Skulle ha gjorts för tio år sedan när det var aktuellt då. 
Istället för två små kommuner är det självklart att vi är starka tillsammans. Det kommer att bli enklare att få 
rätt kompetens till olika funktioner och en effektivare förvaltning. 
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Öland blir mycket starkare med ett gemensamt styre. 
Lite mindre risk för sandlåde och svågerpolitik. 
Rimligtvis en effektivare förvaltning med en kommun. 
Förhoppningsvis bättre möjlighet till bra och rätt kompetensförsörjning på de olika förvaltningarna. 

För ett starkare samhälle som får bättre möjligheter att klara sina åtaganden gentemot medborgarna. 
Som enskilda kommuner är de alldeles för små och ekonomiskt svaga för att klara sej själva i längden, det 
blir även problem med att få hit kompetenta tjänstemän på ansvarsfulla poster, vilket redan idag kan visa 
sej genom inkompetens och dåliga beslut som kostar onödigt med pengar. Sen är det för mycket 
bytänkande och långsamma beslutsvägar. Det är inget klipp i politikerna. I en inte alldeles för lång framtid 
kan jag även se en sammanslagning med Kalmar, eller åtminstone ett kraftigt utökat samarbete. 
Bättre förutsättningar att klara ekonomiska utmaningar. Det ger möjligheter till   effektiviseringar och bättre 
utnyttjande av ekonomiska resurser. 

Vi är för få och små för att ha två administrationer. 
Det behövs att röras om i grytan.  
Jag har alltid tyckt att det är dumt med två så pyttesmå kommuner.  
Det kan väl inte vara så svårt att se lilla Öland som en helhet.  

Logiskt 
Samordningsvinster 
Ett enat Öland som varumärke 
En större kommun mot omvärlden  
Behöver nya människor som inte har pinkat revir och d blir färre tjänstemän. Kommunhuset ska ligga i 
Färjestaden.  

Ölands kommun en trygg och härlig plats för alla. 

med en så liten befolkning är det inte försvarbart med två kommuner vi blir starkare som en kommun 
Jobbar själv kommunalt och vet att de utmaningar som små kommuner står inför är mycket svåra och att en 
sammanslagning kan få många synergieeffekter och öka Ölands möjligheter att klara sig bättre i framtiden. 
Jag tror även det är viktigt att Öland tittar över sundet till Kalmar för att öka detta samarbete ännu mer. Vi 
behöver stöd och samarbete med ännu större kommuner.  
Genom att slå ihop kommunerna blir vi en starkare röst mot omvärlden. Turister förstår inte varför det finns 
två kommuner på Öland, turistorganisationen stärks med en kommun som jobbar lika över hela ön. Stärka 
förutsättningar för turistmål över hela ön och fördela anstormningen på ett bättre sätt med möjlighet att 
"bo, äta och uppleva" överallt. Satsningar på längre säsong, möjlighet för säsongsarbetare att bo till 
marknadsmässiga priser under säsongen. Förhoppningsvis leder en sammanslagning till en effektivare 
kommunal administration och kanske även billigare i längden.  
 
Förhoppningsvis hindrar en kommun att Öland sugs upp i Kalmar kommun då vi ölänningar inte kommer att 
kunna påverka i samma utsträckning som kan i en egen kommun med samarbete med Kalmar.  
 
En kommun kan förhoppningsvis stötta företagande inom alla branscher på ett bättre sätt än två.  
 
Det finns egentligen inget försvar alls att ha två kommuner på en ö som borde vara en stark röst i många 
sammanhang (lantbruk, turism, industri mm). 

För att locka personal med hög kompetens behövs en större kommun. 
Demokratin tar stryk av att politikerna är för oengagerade - med  dubbelt så stort befolkningsunderlag 
borde man kunna fylla fullmäktige o nämnder med engagerade personer som kommer pålästa till mötena o 
bidrar.Dito tjänstemannakompetensen - om ekonomin inte tillåter specialister blir resultatet sämre - med 
en fördubblad befolkning kan tjänstemän få möjlighet att specialisera sig så att en god kompetens/gott 
resultat erhålls. 

Vi är starkare om vi är fler. 
Att få norr- o sörlea å taal me en röst mot omväla. Å kun knyt te sa rätt kompetens. Enligt min åsikt bör 
Börgholm bli nye huvudorta på ön. Tack för mej! Hej! PS Bra jobbat Stefan 
Det fins många fördelar med en ihopslagning. 
Öland borde dessutom gå ihop med Kalmar. 
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Man kan inte ha 2 mindre kommuner, man blir starkare med större underlag i samband med val etc. Det 
bästa vore att slå sig ihop med Kalmar. 

I ett så pass litet geografiskt område och med liknande förutsättningar bör det bara vara en kommun. 

Två så små kommuner på en ö. Vi borde alla gynnas av att vara en kommun på en ö.  
De två kommunerna kan lära av varandra gällande hur man utvecklar t.ex. skola, äldreomsorg, infrastruktur 
och turism.  
En sammanslagning borde vara ekonomiskt bättre i och med färre politiker och en mindre kommunal 
organisation jämfört med två kommunhus.  
Öland står enat som EN kommun, det blir inget "vi och dom" södra mot norra Öland. 

Jag tror alla tjänar på att det blir en kommun! 

Ensam är inte stark! 
två små kommuner blir en stark enad kommun.bättre ekonomi behöver inte ha dubbla uppsättningar av 
personal på kommunkontoren. i dagens digitala samhälle kan allt bara bli bättre. 
Öland blir mycket starkare varumärke om det enas under en kommun. Gemensam marknadsföring. 
 
Minskade utgifter kommunalt. 
Tror Öland i längden vinner på att vara ett. Att jobba gemensamt mot samma mål och inte konkurrera mot 
varandra  

Kommunerna är för små och det blir många positiva ekonomiska konsekvenser av en sammanslagning. 
Två små svaga kommuner blir en större starkare. Nutid och framtid kräver dugliga och rätt utbildade 
tjänstemän i det kommunala förvaltningarna. Vi får inte rätt sökande till en liten kommun. 
Vid det kommande valet SE TILL ATT DET ENDAST FINNS TVÅ ALTERNATIV    JA ELLER NEJ  Till 
kommunsammanslagning. Inget 3:e alternativ. 
 
Då blir det som kärnkraftsomröstningen. Ingen klarhet i vad folk vill, när det blir ca 30 % på varje alternativ. 

Öland, ej mörbylånga eller borgholms kommuner, bara Öland. 

Ser bara fördelar med Öland en kommun 
Effektivare, billigare och bättre reursanvändning. 
Bättre kompetens hos förvaltningarna. 
Bättre politikerstyrning. Mindre antal nämnder och effektivare förvaltningsstyrning 

Färre kommunalråd färre tjänstemän lägre kostnader. 
Med ett så litet befolkningsantal i de båda kommunerna bör man slå ihop dessa. Antalet tjänstemän kan då 
drastiskt minska. 
Var kommunalhuset kommer att ligga är av underordnad betydelse. 
(singla slant) 
. Starkare varumärke med en kommun 
. Lägre kostnader 
. Bättre möjligheter för ytterområden 

Fördelarna överväger nackdelarna. Vi är för små för att själva klara oss. 

Mörbylånga behöver nog lite hjälp med sin infrastruktur. 
2 små bondläpp kommuner som inte kan hålla reda på ekonomi och rätt kompetens för att man är för små 
är ohållbart! Större kommun med fler att fördela kostnader på är en förutsättning för fortsatt existens. 
Vi är ändå en "liten" kommun, även sammanslagna! Men Öland är ju ändå en ö och det gör oss starkare, se 
på Gotland👍 
Jag menar att en stark kommunal ekonomi, en fungerande demokrati och vård av Ölands unika värden 
torde vara en grund för att man har råd och möjlighet att klara god service åt äldre, klara klimat- och 
miljömål samt ge god omsorg och utbildning för våra barn och därmed även göra ön till ett attraktivt 
område för nyinflyttning (vilket absolut behövs). 

För oss som bor på Öland är det mer som förenar än som skiljer. Fast man behöver tänka till för att inse det. 

Det borde bli billigare i längden för oss alla 
Det är för få fasta invånare för att det ska bli ekonomiskt bärkraftigt med två kommuner. Det finns många 
samordningsvinster om man skapar en gemensam organisation. 
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Att lösa utmaningarna tillsammans gör Öland starkare. Vattenfrågan, öns unika natur, invånarstrukturen, 
boenden, vård och omsorg, utbildning, kollektivtrafik, alla de stora frågor skulle åtgärdas med gemensamer 
krafter. Ölands röst som en kommun blir högre på riksnivå också. 
Anser att förutsättningarna för mina val ovan ökar om det är en kommun i stället för två som konkurrerar. 
Tycker förövrigt att alla utmaningarna är viktiga men var tvungen att välja tre. 

Det måste bli slut på lek i sandlådan. 
Ekonomiskt motiverat. En administrativ enhet. Alla besparingar krävs för att basbehoven skall kunna 
tillgodoses på bästa sätt! 
Vi är för små, var för sig, men det hela slutar förmodligen i samma idiotiska diskussion som sist, om var 
kommunalhuset ska ligga! 
Vi blir starkare som en kommun tänk att heta Ölands kommun. Chans att få bättre kompetens både på 
politiker och tjänstemän då det är svårt att rekrytera dessa. 

Högre kompetens på styrelsen 

Helhet och bättre utnyttjande av de resurser som finns. 

Tror det ger bättre förutsättningar både ekonomiskt samt möjlighet till påverkan mot staten 
De två kommunerna är för små för att klara sig själva. Det finns massa synergieffekter av att slå samman 
dessa. 

Vi får ett starkare Öland. Högre kompetens och en starkare kommun. 
Det måste spara pengar att inte behöva ha dubbel administration. Dessutom kan Öland marknadsföra sig 
bättre med en gemensam kommun. Turisterna ser ju redan Öland som en enhet 

Liten folkmängd 
Ser ut att bli en svår fråga på grund av urgammalt bytänkande. 
En kommun är enda lösningen på att Öland kan utvecklas i positiv riktning. 
Blir enklare med att rekrytera chefer, behövs exempelvis bara en kommunalchef... billigare, mer samverkan. 
Tror lättare att överblicka hela öns problem och att det kan bli en starkare och bättre ö att bo på. 
Med en kommun får vi ekonomisk vinning och en bättre utveckling och möjlighet att rekrytera kompetent 
personal. 
Öland är för litet för 2 kommuner. Vill ha mer samarbete i olika 
frågor. Vill ha en separat cykelväg/gångväg runt hela Öland! 

Bara ett kommunhus  

Minskade kostnader genom sammanslagning av kommunala förvaltningar 
Varför skall det sitta 2 personer på samma jobb i 2 olika kommuner. Det skall inte drabba norra delen för att 
den södra har halkat efter och inte tagit de bleslut som skulle ha gjorts mycket tidigare. Det tar tid att 
komma ikapp, vi behöver en orädd ledning i toppen som inte är rädd att ta känsliga beslut, samt att inte 
tänka partipolitiskt. En  utbyggnad av service så att vi åretruntboende inte behöver åka flera mil för kunna 
göra vissa inköp.  Bättre teckning med polis,  norr//söder, dom skall inte åka från fastlandet när det händer 
något, vid inbrott stäng av bron, (dom kör ut färgan på Gotland mellan Fårö. /huvudön) när det är stöldligor 
på gång.      Är inflyttad till Öland sedan 1/10 2017. Är van att ta snabba beslut, 14 år som ordförande i en 
Brf i Stockholm. 
Varumärket Öland finns redan och är av stor vikt för den framtida utvecklingen . Ingen av kommunerna kan 
matcha detta. 
 
Norra och södra Öland har olika förutsättningar för att locka folk. Genom att samordna dessa får vi större 
genomslagskraft, inte bara inom turismen. 
 
MEN: Förutsättningarna för invånarna i de glest bebyggda områdena måste beaktas avsevärt mer än vad 
som görs idag! 

Ju större desto starkare 
Jag är medveten om att det kommer bli betydande svårigheter att slå ihop två kommuner med så olika 
organisation och som traditionellt, sett lite snett på varandra. Men världen kommer allt närmare och 
geografiska avstånd har inte samma betydelse längre, så i det perspektivet blir Öland en ganska liten region. 
Det ställs också mer krav på detaljkunskap både inom kommunikationsteknik, data med hård och mjukvara. 
Lagstiftning och regler är också en utmaning, och för en fungerande demokrati är det av stor vikt att det 
följs. Öland som en kommun, med ett större geografiskt upptagningsområde och en stabilare ekonomi,  
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skulle då ha lättare att hitta kompetenta personer. 
Samordning och utökning av kommunikationer, både avseende allmänna kommunikationer, vägnät  och 
internet,  är också viktigt.  
 
Kontakten mot andra demokratiska organisationer, som stat och landsting, förenklas också.  
 
Personligen har jag den känslan att vi säljer ut oss till den som betalar mest och det på bekostnad av oss 
ölänningar.  
 
Ja det kommer innebära ett omfattande arbete att förena våra två kommuner, men det är också absolut 
nödvändigt för att anpassa oss till omvärlden.  
 
En sammanslagning med Kalmar känns hissnande, men min åsikt är att det är på den nivån diskussionen 
borde ligga, för att bättre klara framtida utmaningar. En sammanslagning av två kommuner svarar bara mot 
det behov vi står för i dag, men världen och utvecklingen står inte stilla.  
Öland är inte större än att det enda vettiga är en gemensam kommun allt annat är galenskap. Vi behöver 
inte dubbla uppsättningar politiker och för en framtida rekryteringen till vård, omsorg och skola en hållbar 
ekonomi. 

Det behövs för att få en väl fungerande politisk organisation.  

Vi kan inte ha så små kommunala enheter som nu 

Se mina förprickade utmaningar  

Av ekonomiska skäl. Man kan kanske trimma den kommunala organisationen och spara några kronor. 

Mer effektivt! 
Öland är som ö är en naturligt avgränsad geografisk enhet. 
 
Ölands stora tillgångar i form av unik natur, goda möjligheter till friluftsliv och rekreation samt ett rikt 
kulturliv är gemensamma för hela ön, och bör stå under en gemensam förvaltning. 
 
Befolkningsunderlaget i respektive kommun är för litet för att den kommunala ekonomin på ett bra sätt ska 
kunna klara medborgarnas framtida krav på service och omsorg. 

Effektivisering och därmed lägre kostnader vid sammanslagning 

Kompetens och ekonomi 
Bättre ekonomi, bättre kompetens, färre kommungubbar, bättre service till invånarna, bättre skötsel av 
badplatserna, bättre samordnade allmänna kommunikationer. 

Mindre kostnader med gemensam organisation. 

Bättre ekonomi med en kommun. 
Lättare att samordna  
Mera rättvist 
Bättre sammanhållning 

ju fler desto starkare 
Det finns inget positivt att ha 2 små kommuner. 
Vi måste tänka längre än det egna intresset och göra det som är bäst för Öland och dess befolkning. 
Vi har så mycket att vinna att slå ihop till en kommun att det bör ske snarast. 
Vi måste komma bort från bytänkandet! Vi är ju alla Ölänningar. 

Tillsammans blir vi starkare  
De båda kommunerna är alldeles för små för att kunna leverera fullgod samhällsfunktion och locka till sig 
kompetens. Dessutom önskvärt att öka samarbetet i en region runt Kalmar. Hyser viss oro för att 
Mörbylånga tar för stor plats i en öländsk samhällsapparat med tanke på de ibland dysfunktionella 
kommunala besluten.  
Ön behöver komma ifrån bytänket.Vi behöver en samlad marknadsföring mot turisterna. Vi behöver gå in i 
destination Kalmar-Öland (blir lättare med en kommun) 
Vi behöver bättre och mer kompetenta tjänstemän (en större kommun är mer intressant att jobba i) 
Var kommunhuset ligger är ju fullständigt ointressant eftersom man inte behöver gå dit iaf när det faktiskt 
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finns mail och telefon. 
Hela Öland i en samlad röst lär kunna utöva starkare påtryckning mot stat och landsting, tex vad gäller 
strandskydd,vägunderhåll,avgift på Ölandsbron till ej mantalsskrivna... 
Jag bor precis vid gränsen mellan de två kommunerna och märker därför av skillnaderna mellan de två 
kommunernas olika beslut. Det syns bl.a vid snöröjning,eller när fiber grävdes ner; att de som bor på ena 
sidan gränsen fick service långt före resp. långt efter den andra. 
 
Jag tror dessutom att för att klara den rådande vattenbristrn på ön, krävs ett gemensamt samarbete över 
hela ön, inte bara en kommun. Det kommer underlätta arbetet enormt tror jag. 

Tycker att Öland med sin yta klarar sig med en kommun och att det blir en bättre total planering.   
Spara kostnader och administration. Det eviga jämförandet mellan  två små kommuner är gammalmodigt. 
Beslut kan tas snabbare och på en annan nivå. Exempelvis vattenförsörjningen.  

Mindre antal tjänstemen 

Bättre utnyttjande av ekonomi och personlig kompetens. 
Starkare ekonomi 
Större möjlighet att påverka 

Tänker att en kommun blir starkare gällande ekonomi och kompetens. 
Inget av de tre alternativen tilltalar mig. För mig är det självklart att det optimala är att tre kommuner (alltså 
Kalmar)bildar en kommun. Öland är i stort behov av ett större skatteunderlag och bl a vad gäller 
kompetensförsörjningen blir det en helt annan nivå än att enbart slå samman två kommuner. 
Två kommuner på Öland blir trots allt en väldigt liten kommun som fortsättningsvis får samma strukturella 
problem som idag. 
 Men maktfrågor, politikerna, väger tungt här så att tre kommuner kommer bromsas av makt!  
Gotland har bara en kommun och om det fungerar där, varför skulle det inte funka på vår ö som dessutom 
är mindre än Gotland? 
Tror en är starkare än två. En kommun bör göra Öland starkare där hela Öland arbetar gemensamt mot mål 
och att vi kan dra nytta av varandra. 
En kommun med en administration kommer att underlätta och förstärka åtgärder vid akuta händelser som 
vattenbrist, brand, sjukvård m m. 
Borde bli lägre kostnader. Skatteunderlaget är ju inte så stort, så alla samordningsmöjligheter borde 
generera lägre kostnader. Dessa besparingar borde man sen kunna göra något av. 
T.ex satsa ännu mer på miljön och framför allt vattentillgången, som ju också är viktig för turismen. 
En kommun blir starkare än 2 mindre. Just nu är Norra Öland starkare känns det som medans södra Öland 
går lite mer på tomgång..... 

Blir bra för alla Ölandsbor och mindre kostnader för skattebetalarna med färre kommunalråd osv. 
Bra för samtliga av Ölands skattebetalare. 
Då kanske vi har råd att ha en stationär polis på Öland. 
Öland är så pass litet så det känns onödigt att lägga dubbla pengar på allt. Färjestaden skulle då kunna bli 
den nya centralorten för kommunhus mm  
Om kommunen skulle heta Ölands kommun istället för Borgholm/Mörbylånga gör ju att ingen behöver 
fundera på vart det ligger! 
Samma förutsättningar finns på hela ön.  
Klimat, torka, vattenbrist.  
Behöver jobba för att få fler företag som fungerar hela året till Öland o fler inflyttare. 
Behöver turismen över hela ön. 

Med en kommun kan det bli färre tjänstemän.  

Det vore underbart att alla vi som bor på öland var en gemensam grupp. 

Om man slår ihop 2 kommuner till en kan vara en ekonomisk fördel. Bättre samarbete. 
1. Färre dubbla samhällsfunktioner med en kommun 
2. Lättare att besätta en enda kommunfullmäktige med personer som har tid och engagemang 
3. Lättare att hitta kompetenta sökanden till hälften så många kommunala chefsbefattningar  
Jag är övertygad om att alla skulle bli starkare av detta. Större gemensamma satsningar på turism, locka fler 
inflyttare mm. Upplever i nuläget att kommunerna skiljer sig åt en hel del och ser ingen som helst anledning 
till det på denna relativt lilla ö. Öka gemenskapen! 
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Då det är ett avgränsat landskap borde det ha genomförts redan  1971. Det funkar på Gotland så varför inte 
här? Tillsammans kan vi bli starkare för att kunna öka kollektivtrafiken på ön. Man ska inte behöva byta buss 
eller ta sig in till Kalmar för att kunna resa mellan Borgholm och Mörbylånga! Vi arbetar redan i flera frågor 
gemensamt så vad hindrar att göra det i alla? Utmaningen är se till hela kommunen, från fyr till fyr!  

vi är för små varför sig 

Högre och bredare kompetens hos politiker och tjänstemän är förhopppningen.  

Nödvändigt för att klara framtida utmaningar  
- Kommunerna ligger i ett av Sveriges mest attraktiva turistområden,    detta måste vi ta till vara på 
tillsammans som en kommun.  
- Tillsammans är vi starkare än två mindre kommuner. 
- Tillsammans blir vi bättre på att få till en trygg omsorg för våra äldre. 
- På sikt bör samarbetet med den stora kommunen på fastlandet öka, vi  bör tydligare se oss som en region. 

Samordnad ekonomi det blir bättre planering  på mellersta Öland med skolor och annat. 

Vi ör för få för att inte vara enade! 
Fel fråga ställs. 
Ta bort båda kommunerna,och gå ihop m Kalmar. 
 
På vilket sätt är mitt kön relevant för frågeställningen - bra mycket viktigare borde väl min profession vara. 
Två små kommuner är inget som gynnar Öland i längden. Vi behöver en nystart och möta 2000talet som alla 
andra.  
 
Vi behöver komma ifrån bypolitiken och gnället som "sitter i väggarna" i dagens kommuner och politiska 
organisationer för att istället se en helhet där Öland kan utvecklas och klara kommande utmaningar.  
 
Slå ihop kommunerna och stärk ekonomin genom att göra en gemensam organisation för ekonomi, HR, 
politik, m.m. Koppla ihop VA-näten så vi kan säkra vattentillgången både norra och på södra Öland utan att 
behöva göra kostsamma satsningar på var sin sida ön.  
 
Plocka det bästa från båda av dagens kommuner och gör något fantastiskt av en ny Ölandskommun. 
 
Skapa 1 politisk organisation och skippa tankar på kommundelsnämnder m.m. i en framtida 
Ölandskommun. Att avlöna flera politiker gör ingen nytta mer än i deras egna plånböcker. Då får vi bara 
ännu mer bypolitik och pajkastning som hämmar utvecklingen. Öland är inte större än att dom pengarna 
gör bättre nytta i äldrevården eller liknande. Ska det vara en kommun så ska den inte delas upp i småstyren 
som riskerar att befästa nuvarande bymentaliteten.   
  
Att låta kommunhuset ligga i Borgholm känns naturligt med tanke på att det är öns enda stad. Sen ska 
verksamheterna som hemtjänst, äldrevård, socialtjänst, gatu/park, tekniska, bostadsbolag bibliotek m.m. 
vara jämnt fördelat över ön men självklart styras från kommunhuset i Borgholm.   
 
Sen hoppas jag att den nya kommunen överlåter marknadsföringen av Öland till Destination Kalmar så vi får 
liv i turismen på Öland igen. Turismen på Öland är bara en spillra av vad den en gång varit. Det spelar ingen 
roll att campingarna får fler gästnätter när samhällena dör ut och Borgholm skyltar med tomma 
butikslokaler och restauranger med tillsaluskylten vid entrédörren. Bödasand i all ära, dom är jätteduktiga 
på de dom gör men när inte turisterna tycker de är lönt att lämna campingen under deras vistelse, då har 
man misslyckats totalt med marknadsföringen av ön i sig.  

Öland är för litet för 2 kommuner 
Enbart ekonomiska grunder trots Mlångas urusla ekonomi, som varit usel i minst 15 år. Men det är 
ekonomiskt ohållbart med bara 10.000 kommuninnevånare.   

Ett  

Känns inte motiverat att ha två kommuner med det lilla befolkningsunderlaget. 
En kommun skulle öka möjligheterna att agera som ett Öland, stärka samverkan med Kalmar och minska de 
kommunala tjänsterna/politikerna för att istället istället lägga pengarna på att höja kvaliteten till 
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medborgaren. En kommun ökar möjligheten att rekrytera rätt kompetens i framtiden och ge utrymme för 
fokus på digitala tjänster. 
Effektivare utnyttjande och möjlighet till fler servicefunktioner för medborgarna. Invanda maktstrukturer 
upplöses och förnyelse ger forhoppningsvis mer nytänkande och vitalitet. 
Öland är för litet för två kommuner. Skrota respektive kommunhus och bygg nytt i Färjestaden det är ju där 
största utvecklingen sker och känns som navet på Öland!  
Varför ha dubbelt av allt i ett område med "bara" drygt 25000 invånare? Allt annat rationaliseras och 
effektiviseras i samhället, klart kommuner behöver gå samma väg och utvecklas i takt med samhället. 

En stark kommunal ekonomi som kan tillvarata ovan nämnda alternativ 
Att slå ihop två små kommuner till en större kommun är ett måste i dagens samhälle. Vi medborgare vill ha 
mycket och ställer krav, då blir det  bättre att vi samarbetar och kan hjälpas åt med stora och dyra 
investeringar.  
Synnergieffekterna kommer skattebetalarna tillgodo, när två kommuners myndigheter, verksamheter, 
åtaganden och skyldigheter slås samman till en kommun. 

Vi måste slåihop m&b och sammarbeta med Kalmar. Borgholm har alldeles för få fastboende. 

Allting borde bli enklare billigare och mer effektivt om vi slår samman kommunerna 

Vi har längre inte något val. Ekonomierna är för små. 

Det vore naturligt att ön har en och samma kommun. 
Jag tycker vi är för få invånare för att ha en kommun och varför inte hjälpas åt. Tror dessutom att vi kan få 
lättare att få rätt person på rätt plats både inom politiken och på de högre tjänsterna som styr våra 
kommuner. Att kunna komma in genom släkt och bekanta är förlegat men verkar fungera fortfarande idag, 
kommunerna är som småbyarna var förr. 
Om man slår ihop kommunerna så tvingas man fundera i nya banor. Man måste effektivisera 
organisationen. Sedan är ju frågan var kommunhuset skall ligga? Kanske i Färjestaden för att få en ny plats 
som centra för tjänstemännen politikerna och för att i sin tur öka samarbetet med Kalmar markant. Kanske 
till och med göra så att kommunerna blir en del av Kalmar ,där varje kommun blir en kommundel precis som 
Södermöre idag är en kommundel i Kalmar. Det vore en spännande lösning! 

En bättre fungerande kommun med flera invånare. Och en besparing på en kommunalfulmäktig.  
Småskaligt och fragmenterat fungerar inte längre i vår globaliserade värld. Skalfördelar och kritisk massa 
måste sökas överallt för att kunna erbjuda den levnadsstandard som den moderna människan kräver. En 
kommun innebär effektivare investeringar och rationellare offentlig förvaltning, attraktivare erbjudanden till 
nya och befintliga medborgare och besökare samt möjlighet att bli lyssnad till i olika sammanhang. Oron för 
försämrat demokratiskt inflytande för medborgarna ska betraktas i ljuset av den svaga politiska 
nyrekryteringen, som redan idag urvattnar det demokratiska systemet. 

Små kommuner kommer inte att klara framtida utmaningar 
Vi är för små till att vara 2 kommuner. 
En kommun och ett kommunkontor och förhoppningsvis bra 
anställda med bra kompetens. 

men  bara om det inkluderar kalmar! 
Alla har rätt till samma service på  
hela öland. förutsättningarna ska vara lika för alla. 

Som den Uppläsning jag, så är ni fåniga som är två kommuner på en 14 mil lång ö. Det kallas by tänk! 
Befolkningen är för liten för två kommuner. Omöjligt att upprätthålla service i längden. Eg. Är 25 inv. före 
lite för EN kommun. 
Tillsammans är vi starkare i regionen och lokalt. Blir ekonomiska vinster i och med att flera tjänster på 
kommunen kan tas bort (dubletter). 

En kommun borde stå starkare 
Självskrivet att en ö omgiven av en naturlig gräns bildar EN kommun.( Se Gotland). Bildar därmed en naturlig 
samverkan och motverkar dom lokala byträtor som förekommit i alla tider. Dessa trätor motverkar en god 
samhällsutveckling och begränsar ekonomisk utveckling!Hög tid för samarbete Mörbylånga_-_Borgholm! 

Jag tror att kommunerna har bättre förutsättningar att klara framtidens utmaningar tillsammans. 
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hoppas att hela öland en kommun satsar på det unika med ön. satsa på kulturen då kommer inflyttning till 
ön automatiskt. nu drivs kulturen mest av ideella insatser och föreningsliv, som tröttas ut med för slitsamt 
arbete. naturen, fåglar och växter finns redan gratis.   

Samordningsvinster. 
Större kommun ger mer muskler.  Fler människor som driver till utveckling på ön. Framför allt i dom 
kommunala verksamheterna.  

Brist på kompetens i alltför små kommuner. 

Som boende vid kommungränsen ser jag en fördel med att ta bort gränsen och se ön som en helhet! 

Större ekonomi= bättre möjlighet till att göra rätt satsningar 

Bättre Att det blir VI än dela upp det till dom och vi. Tillsammans är vi starkare 

Ser som en fördel att Öland  blir en kommun, annars hamnar vi snart under Kalmar kommun. 

Lättare att samarbeta om man är en kommun 

Ett större befolkningsunderlag behövs för att klara alla kommunala uppdrag.  
Det blir mera rättvist med avgifter på tex barnomsorg med samma taxa  
tillämpningsföreskrifter m.m bara ett exempel finns massor av flera 

På sikt slå ihop kommunerna, men kanske i ett första steg öka samverkan för att undvika dubbelarbete. 

finns inget alternativ 
Bättre och effektivare administration. Snabbare handläggning av ärenden. kompetent personal. 
Tillgänglighet. 
För att effektivisera verksamheterna och att en större kommun får lättare att rekrytera kompetent personal 
på förvaltningschefstjänster. Den politiska nivån och förvaltningsnivån blir övertung i små kommuner.  

Ett starkt Öland för framtiden 

Det finns ingen anledning att ha två kommuner.  

Behövs förändring och samarbete för att möta framtidens utmaningar 
Öland är unikt, båda kommunerna behöver förstå det och samarbeta för naturen. Fullt tillräckligt med 
byggande på ön. Varför kommer turisterna - de flesta för den unika naturen 
VAR RÄDD OM DEN 
Stoppa byggandet och ta vara på den unika naturen 
det enda som är viktigt för framtiden 
Slöseri med två små kommuner som inte ens kan ha samma färg på soptunnorna och har olika har olika 
sophämtare? 
Lättare att hitta kompetent personal till kommunala tjänster. 
Effektivare kommunal apparat. 
Ekonomiska besparingar tror jag. 
Öland är ett giografiskt ganska begränsat område. Två olika kommuner känns onödigt. Bättre att slå ihop till 
en enhet och dra nytta av att vara en gemensam stark kommun. Lättare att göra investeringar som gynnar 
hela ön i stället för att se till sin egen kommun. 
Vilka tror vi att vi är ,Öland skulle ekonomiskt och starkare röst i Sverige/omvärlden klara sig och utvecklas 
till det bättre.ölännigen blir tvungen att tänka större än sin egen by/samhälle/stad 
Men på sikt gå ihop med Kalmar också! 
För att få en god ekonomi.  

Tror det blir bättre om kommunerna slås ihop 
Öland är en LITEN Ö, med god samarbete ska vi kunna klara av att  
 ta hand om det mesta. Ta dem människor som kan sina uppgifter så slipper vi allt onödig prat.   

Bättre för hela Öland. 
Öland är för litet för två kommuner med för få innevånare och för få innevånare som betalar skatt. För dyrt 
med administration för två kommuner som gör samma jobb. Se på Gotland. Lägg prestigen åt sidan 

Större skatteunderlag d v S mer ekonomiskt. Idag för få innevånare i respektive kommun 

Ekonomiska vinster. En ö utgör en naturlig enhet. 

Bättre att vi alla jobbar tillsammans och på så sätt bli starkare inom alla områden  
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På sikt går det inte att ha två kommuner. Vi är ca 25000 personer och det gör det inte ekonomiskt 
försvarbart  med två kommunala förvaltningar. Dock kommer det ställa stora krav på   politiker och 
tjänstemännen, då HELA Öland måste leva och ha samma tillgång till allt i möjligaste mån. Tycker det är 
viktigt med både inflyttare och miljö, men valde miljön som viktigare då vi måste ta hand om Öland och 
Östersjön. 

Minskad administration 
För att klara framtidens utmaningar. En kommun en stark röst. Enhetligare och lika för alla. Ta det bästa från 
båda och ska en.  

Jag tror Öland blir starkare och mer enat om det är en kommun. 

Lönehämtare skall bytas ut till unga välutbildade personer som får saker och ting ur händerna!!! 
Ön är för liten för att det ska finnas två kommuner. Känns inskränkt och trångsynt att dela en så liten yta på 
två. Dessutom vill väl alla som bor på ön att hela ön ska leva då krävs det ett helhetstänk och inte 
begränsningar.  
Det känns onödigt med två parallella administrationer fördelat på så få invånare. Det borde gå att 
effektivisera. Samtidigt är Ölands storlek en utmaning (styrningen måste vara nära det som ska styras) samt 
den befolkningsökning som sker under sommaren. 
Starkare ekonomi och bättre kompetens. Inte motiverat att ha två så små kommuner på en sån liten ö som 
Öland - det borde bli bättre förutsättningar och snabbare och förhoppningsvis bättre beslut.  

eftersom öland är EN ö och inte två, borde kommunerna slås ihop för att bli starkare utåt. 

Bör bli billigare att ha ett styre än två..... 
Det gäller att lägga pengarna på rätt saker, inte ha två strukturer istället för en.  
Vi ör för få människor på ön för att ha lyxen med två kommuner. 
En kommun blir inte billigare men det blir effektivare.  
För mig är det alltså en ekonomisk fråga.  

Det borde bli billigare 
Det borde bli mycket billigare då man endast behöver en politikergrupp att avlöna , Öland är för litet för två 
Kommuner har jag alltid tyckt , men vem som ska leda Öland är en knepigare fråga , Bhlm har ju inte lyckats 
så värst bra med både det ena och det andra , en Äldrevård som ligger i botten i Hela Landet är inte bra , 
kompetensen saknas för det flesta politiker eftersom man tydligen hyr in konsulter för allting i prinsip till 
Miljonbelopp  
Det är för få invånare per kommun för att kunna driva en effektiv organisation.  
 
Behövs mer och mer specialistkompetens bland tjänstemän istället för dubbla 
kommun/ekonomi/skol/social/personal/verksamhetschefer på Öland.  
 
Mer pengar per invånare kan gå till kärnverksamhet istället för övergripande administrativa kostnader.  
 
Det finns inget belägg för argumenten mot att slå ihop kommunerna. 
En kommun blir mer effektiv. Totalt färre anställda inom kommunen. En byggnadsnämd, ett socialkontor. 
ett kommunalråd en kommun direktör o.s.v. 
Det finns ingen anledning att dela på en ö när vi har hela ön tillsammans med alla tillgångar,och ansvar.Det 
är som ett dåligt förhållande som inte vill ta ansvar för hela familjen. 

Tillsammans är vi starka 
Måste ge ekonomiska vinster med sammanslagna förvaltningar. EN röst för Öland utåt. Öland är för litet för 
två kommuner. 
halverat antal chefstjänstemän/Kvinnor ger lägre kostnad. dom som jobbar ute i verksamheten klarar sig lika 
bra om chefen sitter i Mörbylånga eller  Borgholm och med dagens teknik kan man träffas över datorn så 
det behövs inga nya skrytbyggen till komunhus 
Jag anser att slå ihop de båda ölandskommunerna till en skulle leda till ökad kompetens och möjlighet till 
starkare kommunal ekonomi. Jag ser fler möjligheter till att tillvarata de resursen som Öland besitter, både 
vad gäller kompetens som invånarna besitter och genom Ölands naturresurser. Turismen är stor på Öland 
och jag anser att genom att slå ihop kommunerna till en och på så sätt få ett starkare samarbete över hela 
ön kan vi även se till att vi fortsätter locka människor till vår ö, med allt som hela ön har att erbjuda.  
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Att Öland blir en kommun och kan marknadsföras som det, jmf Gotland en kommun. 
En ekonomi som prioriterar satsningar där de bäst behövs. 
Öland är en stor ö men ändå för liten för att inte kunna vara en samarbetande kommun. En kommun där 
det arbetas för alla invånare från syd till nord, öst till väst och ingen glöms bort. Vi vill alla ha en levande ö 
året runt där skolor inte behöver lägga ner pgv glesbygd och att vi kan skapa fler arbeten. Jag tror det är 
lättare om Öland är en enhet som arbetar för detta tillsammans. 

ÖLAND blir starkare 

Jag ser till den ekonomiska vinningen för båda kommunerna 

Det enda rätta att göra, varför 2 st kommunhus för 25000 inv 

Kostnadseffektivare adiministration, vilket bord ge fler händer i vården. 
En naturlig utveckling, svårt att behålla kompetens i små enheter. Nästa steg lär bli samgående med Kalmar 
kommun 

Ensam är inte stark i något sammanhang  
Borgholms kommun tänker mer på miljön då de subventionerar busskorten vilket Mörbylånga kommun inte 
gör. Som det är nu så är det billigare att ta bilen till jobbet än att köpa busskort. Inget bra miljötänk. Kanske 
blir bättre miljötänk om ni samarbetar med Borgholm.  
Borgholm använder sig av Havsvatten för att kompensera den dåliga vattentillgången. Mörbylånga??  
Öland är ett tydligt varumärke jmf Gotland och Åland 
Framtidens frågor kommer kräva resurser och kompetens personal. Klaras lättare i en sammanhållen 
kommun. 

Idioti att ha 2 kommuner. För att en kommun skall fungera behövs det ca 35000 invånare 
Då Öland är en Ö så borde vi vara en kommun och om vi inte blir det nu så finns risken att vi i framtiden blir 
intvingade i en storkommun och då hamnar vi vi sidan om i denna. Som en Ö kommun så kan vi då istället 
driva det som är positivt för Öland och de behov vi har. 

Bättre ekonomi, alla jobbar mot samma mål 
Att vi är starka tillsammans. Höja kompetensen. Hela Öland ska leva. Det verka vara så att norra delen likväl 
södra delen av Öland prioriteras bort.  
Det är onödigt med två kommuner på en sådan liten ort.Ekonomiskt vinner man genom att det behövs en 
fullmäktige ,kommunstyrelse och även när det gäller personal på alla avdelningar i kommunhusen. 

För att öka kompetens men också för att kunna göra rationaliseringsvinster  
Demografi utvecklingen! Vi kommer aldrig att klara att hitta kompetens som krävs och ju mindre desto 
svårare 
Vi måste oxå bli effektivare då behov ökar och skatteintäkterna minskar  
Att försöka samverka kommer inte att fungera.. det har vi sett många exempel på 
Tyvärr så ligger det i politikernas egenintresse att säga nej och kampanjer pågår för fullt... 
Jag ser fördel i att gemensamt hantera nutid och framtid genom en organisation som hanterar Öland som 
en helhet med gemensamma mål och styrkor, men också som ser svagheter och behov av stöd och 
förbättring. Genom gemensam ekonomi, gemensam röst utåt och en administrativ uppbyggd verksamhet 
torde en väl fungerande enhet uppnås. 

Bättre handlingskraft med gemensam kommun. 

Vi är en ö. 
Bör förbättra ekonomin genom mer storskalighet på många områden och givetvis också minska 
administrationskostnader betydligt. 

Bägge kommunerna är klart för små för framtidens utmaningar 

En ö, en kommun. Inget vi och dom 
Idag väldigt små kommuner med få invånare. 
 De valda politikerna blir för "nära" innevånarna. Blir bättre demokrati om kommunen blir något större. 
Jag tycker att vi alla behöver jobba tillsammans med de stora utmaningar vi har. Klimat o vattenförsörjning, 
den svåra situationen gör lantbruket , turismens värde, men också dess slitage på ön, och kommunal 
service, inklusive större möjligheter till jobbpendling är frågor som vi kan diskutera och lösa mer kreativt 
och hållbart tillsammans. En stor eloge till Borgholm för att en avsaltningsanläggning fixades så snabbt! 
 
Många av oss som pendlar över bron och bor närmare Färjestaden än Borgholm, handlar i Färjestaden för 
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pengar som vi egentligen borde spendera i vår egen kommun. Varken tids- eller miljömässigt är det möjligt 
att åka till Borgholm för att handla allting. Vore skönt att slippa tänka så, och kunna planera utbudet 
gemensamt, inte efter att allt ska finnas i bägge kommuner. 
 
En gemensam satsning på östra Öland från bägge kommuner vore också lovvärd. 

Både Mörbylånga och Borgholm är för små för att fungera optimalt. 
Känns att kommunerna för sig är för små för att klara framtidens utmaningar. Bättre satsa på en stark 
kommun än två ensamma, små kommuner. 
Ölandskommunerna är för små får att kunna rekrytera bra och kompetent personal. En sammanslagning gör 
det lite lättare.  

Man får lättare att lösa problem och kommunen blir starkare. 

Ett steg vidare: Kalmarsunds kommun med Mörbylånga och Kalmar! 

Öland är för litet för att ha två kommuner kan knte vara ekonomiskt hållbart 
B o M är f n alldeles för små för effektivt komm arbete. Gm sammanslagning blir "Ölands Kommun" ungefär 
lika stor som Oskarshamns Kommun. Och kan förse sig med kompetenta medarbetare av helt annan klass 
än f n! Och erhålla en mkt bättre utåtriktad "slagkraft" i åtskilliga frågor, inte minst turistfrågan och 
vattenfrågan! Om vi inte går samman nu kommer vi med största sannolikhet i en mkt nära framtid att 
tvingas därtill (kanske av Staten) av måhända flera oönskade skäl. " Småpåvarna" måste ta sina förnuft 
tillfånga och inse att kommunala arvoden för att bara "sitta" rakt upp och ner utan nämnvärd kompetens 
inte längre håller!!! Nästan alla tillgängliga fakta pekar dessutom för en sammanslagning. 
Jag tycker inte att det finns någon anledning till att behålla 2 amåkommuner. En kommun måste rent 
ekonomiskt vara en vinning för invånarna 

Ekonomin blir bättre 
Egentligen saknas ett alternativ, 
En kalmarsundskommun ihop med Kalmar vore det bästa. 

befolkningsmängd. förhoppningsvis totalt mindre antal kommunanställda. 
Vi är två så små kommuner som skulle må bra av att dela alla kompetenser gemensamt både inom vård, 
skola, tjänster och företagande och göras ännu mer tilldragande för andra företag att etablera sig här och 
attrahera fler turister genom att alla arbetar tillsammans istället för att konkurrera med varandra. 

Behövs inte vara två kommuner, sparar pengar genom att slå ihop kommunerna 

Måste bli mer ekonomiskt att bara ha en kommun  

Starkare tillsammans  
Jag tycker att en kommun är starkare än två kommuner separat och det blir bättre med en helkommun. På 
samma sätt blir det inget vi eller dem utan hela ön hänger ihop även i kommunen. Ett bättre tanke sätt för 
ön! 
Jag tror att det blir bättre med en hel kommun som är stark och jobbar för Norr och Söder.På så sätt blir det 
bättre sammanhållning på Ön, inget "Vi och Dom", vi kan hjälpas åt med problemlösningar och kunskap om 
tex. äldreomsorg och skolor.En bättre helhets bild och helhets visioner för framtiden!!!!! 

Öland är Öland och inte Borgholm eller Mörbylånga. 
Både kommunerna år för små för att bedriva en bra och ekonomiskt fungerade verksamhet. Jag tror på 
Öland som en kommun. 
Starkare varumärke 
Högre standard på kommunal förvaltning 

Jag tycker att en kommun har bättre förutsättningar i alla områden. Tillsammans är vi starkare. 
Kommunerna är för små var för sig med 10000 respektive 15000 invånare. Det borde gå att effektivisera de 
kommunala verksamheterna genom en sammanslagning. 
Öland är ett bra och attraktivt varumärke som kan locka kunniga och engagerade människor, som besökare 
men framförallt som invånare och förtroendevalda. Det politiska arbetet måste förändras i grunden bort 
från käbbel och bypolitik mot mer strategiskt långsiktigt arbete med klara roller mellan förtroendevalda och 
tjänstemän. En större kommun klarar morgondagens stora utmaningar bättre. Dagens kommuner ansvarar 
för ett mycket stort antal uppgifter av helt olika skilda karaktärer. Små kommuner klarar inte detta och det 
räcker inte med mer samarbete. Historien har visat att det inte sker i tillräcklig utsträckning. 



 20 

Ölandskommunerna har haft ett gemensamt kommunalförbund i många år som borde har givit ett mycket 
mer organiserat samarbete men det har visat sig svårt med nuvarande regelverk 
Befolkningsunderlaget är för litet för två kommuner. Större blir starkare, både visavi omvärlden och i 
ekonomiskt hänseende. Dessutom har vi ölänningar mycket mer gemensamt än vad vi har olikheter. 
Dyrt o omotiverat med två kommuner 
Ta Åland som ett bra ex 

att Öland såväl som Gotland kan vara en kommun. alla vet vad Öland är men inte vad kommunerna heter. 
Öland är för litet för att vara/ konkurrera,som 2 kommuner! Släng prestigen o bilda 1 slagkraftig kommun 
med bra löner och bra kompetens! 
Öland en kommun förutsätter jag blir starkare gentemot ex Kalmar kommun. Vi kan spara på kommunalråd 
och tjänstemän, färre kostsamma möten, konsultutredningar och onödiga resor kors och tvärs i landet. 
Iaktta samma regler ex. införa bevattningsförbud 1 maj -30 aug för hela Öland. Det kommer fler torra 
somrar. Mörbylånga vaknade alldeles för sent i år 12 juli, med att införa bevattningsförbud. 
Tjänstemannamiss el kommunalrådsmiss ? 
 
Klarar Gotland en kommun borde Öland också göra det ! 

en kommun blir starkare på alla plan 
Små kommuner får mindre och mindre möjlighet// förmågan att påverka i beslut i större forum än det 
kommunala. En kommun på Öland kommer fortfarande att vara en "småkommun" men det blir ändå mera 
kraft i kommunala beslut och yttranden. 
Förhoppningsvis kommer en effektivare organisation att kunna formas.    

Alla i Mörbylånga kommun borde få sparken. 
Varje kommun i sig har för litet folkunderlag för att kunna bedriva en effektiv verksamhet. På ett begränsat 
geografiskt område som Öland är samarbete viktigare än konkurrens. I dagens digitala samhälle är det helt 
irrelevant med närhet till kommunalhuset och dess verksamhet. När det gäller turistfrågor bör man slå sig 
samman med Destination Kalmar för att kunna erbjuda ett mer komplett och attraktivt upplevelsepaket. 
-För litet befolkningsunderlag i två kommuner för att kunna bedriva en effektiv verksamhet 
-Onödig konkurrens mellan två kommuner på en begränsad geografisk yta. 
-Fysisk närhet till kommunalhus och förvaltningar är i dagens digitala värld fullständigt irrelevant. 

Fler som jobbar åt samma mål. En frihet över gränsen. Hela Öland lika värde 

Hakverade kostnader för politiken 
Mitt val motiverar jag så att även Kalmar kommun ska ingå i sammanslagningen! Öland har mycket att vinna 
på det! Ekonomiskt i synnerhet. 
En starkare röst i omvärlden 
Bättre ekonomiska muskler 
Ett namn som resten av världen kan relatera till 

Helt onödigt att ha 2 kommuner helt enkelt.. underlättar byråkratin.. 
Åker till Öland. Ingen frågar mig vart på Öland.  
Öland har alltid varit Öland låt det bli ett Öland.  

Öland är inte större än att det kan ledas av en organisation. 
Kompetens samlas på en plats. En kommun med ca 25000 invånare är mer lämplig än som idag med mycket 
små kommuner. Sannolikt bör det gå att banta ner antalet tjänstemän med en kommun. 
Varför i en rad frågor ha parallella kompetenser, som dessutom ibland brister? 
Konkurrens mellan kommunerna är ibland bra, men eg. bättre med samarbete, med kompletterande 
resurser och förtjänster!  
Små enheter och organisationer kommer alltid tillkorta i den nuvarande världen. Vi måste ha en viss storlek 
för att kunna genomföra och stödja en utveckling på ön. 

Spara pengar!? 

Billigare med en kommun, vilket bör räcka för 26000 invånare. 
Så länge inte Borgholm förstör våran ekonomi så ser jag inga problem. 
Förhoppningsvis så blir vi av med hälften av politikerna. 

Hela Öland är viktig för oss som bor här och att turisterna vill besöka oss. 

Torde innebära stora besparingar inom kommunal sektor bl.annat. 
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En större, starkare kommun attraherar bättre kompetens på alla nivåer. Bort med bytänkandet, se 
möjligheterna. 
Ett måste.Vi skall prata Öland och inte B-holm/M-långa kommun för att kunna lägga kraften på utveckling. 
Finns ingen anledning att ha två uppbyggda organisationer för 25000 invånare.Problemet ligger i den 
känslomässiga delen. Vi måste vara beredda att rationalisera, det har företag och organisationer varit 
tvungna till för att ta ytterligare steg i utvecklingen. 
Visionen är att bilda en kommun med Kalmar, vilket skulle stärka  kraft och utvecklingen med hjälp av en 
starkare ekonomi.   
Onödiga anställda på två kommunkontor som gör samma jobb.Pengar som istället kan läggas på ex.vis 
äldrevården. 

Vi bor alla på en ö och då är det logiskt att ha en kommun som har ansvar 

Samkörningsvinster i kommunal service och bättre ekonomiska förutsättningar 

Tillsammans är vi starka! 
Jag har svårt att se hur en kommun skulle kunna tillgodose allas behov - vare sig du bor på norra Öland eller 
södra. Men jag hoppas att det skulle gå! Så att det blir ett mer "vi-tänk" på hela Öland, och inte vi och dem.  
Öland är i dagens läge för litet att vara uppdelat i två kommuner. Det krävs mer och mer kompetens för att 
driva det kommunala arbetet och det borde bli bättre ekonomiskt om hela Öland är med och betalar för 
detta. 
Nästa steg blir enligt min mening det som sker i övriga landet, nämligen sammanslagningar till 
storkommuner. Då är det inte helt fel att Ölands 2 kommuner är enade och inarbetade och kan driva frågor 
på gemensam grund. 
Tycker att det skulle vara bäst att Öland gick ihop med Kalmar kommun. 
Det är det bästa alternativet.  
Utmaning att alla på hela ön känner sig hörda med en kommun. Men skulle tro att en mer koncentrerad 
kompetens av politiker från båda kommunerna skulle gynna och hjälpa hela Öland. Det finns för lite 
engagerade för att det ska bli riktigt bra nu.  
Sedan berörs kommunerna av varandra redan nu i nästan allt som händer. Så känns naturligt med en 
ihopslagning.  
Är det inte bättre att lägga samman kommunerna än att slå ihop dem. Måste det vara våldsamt? Kan 
Gotland vara en kommun o ett län borde väl Öland klara detsamma. 
Ön är geografiskt alldeles för liten för att behöva vara två kommuner. Som inflyttad norrbottning är det 
nästan skrattretande att prata om avstånd till något överhuvudtaget på denna ö. 
Samarbete över hela ön för att nå målen med starkare ekonomi, demokrati och att locka hög kompetens till 
ön. 

En starkare röst utanför ön. Bättre ur marknadsföringssynpunkt 

Lönsamt med en kommun 
Öland är få innevånare och är även efter en sammanslagning en liten kommun. 
Synergieffekterna efter en sammanslagning måste bli mycket större än vid enbart ett samarbete. 
Sannolikheten att 1+1=3 är mycket stor. 

Ensam är ALDRIG stark. 
Tycker att Borgholm kommun är bättre på Ekonomi. Medans Mörbylånga kommun är bättre på annat. Det 
vore suveränt att slå ihop dessa egenskaper tillsammans.  

Öland är litet och ekonomi och kompetens måste bli effektivare vid en sammanslagning.  

Öland är så liten. Det räcker med en kommun. 
Bara fördelar med en kommunal förvaltning, som på så sätt kan få bättre tillgång till god kompetens på 
tjänstemannanivå. De geografiska svårigheterna kan säkert lösas genom kreativa lösningar.  

Det är en för liten folkmängd för att vara två kommuner, det blir för höga administrativa kostnader. 

Det blir billigare kostnader med en kommun. 

En stark stor kommun 

Se första frågan 

Större kommun starkare organisation 
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Högst irrationellt med två kommuner i ett litet landskap 
som Öland. Politikerinflytandet skall minskas och medborgarinflytandet ökas. Vi behöver inte göda 
inkompetenta politiker. 
mindre dubbel byråkrati  
mer samlad kompetens i kommunhuset 

För att få högre kompetens inom organisationen, både vad gäller politik och tjänsteman.  
Stor ekonomisk vinst med enbart en kommun för en liten ö. Mycket skattepengar som idag går åt till att 
upprätthålla två kommunhus med tjänstemän osv kan istället användas till satsningar som kommer alla 
invånare till godo. 
Öland behöver en kommun för att bli starkt och hitta samordning. Jag tror att vi kan öka kompetensen och 
en hållbar ekonomi för Öland. Varumärket Öland blir sarkare med en Ölandskommun. 

Öland är för litet för två kommuner, det borde vara mer ekonomiskt md en kommun! 
Trenden går till större kommuner, jag antar att knappt Öland kan bestå på sikt. Men Öland som geografiskt 
enhet är en viktig signal utåt och kanske ända chansen att inte på sikt bli del av Kalmar kommun. Visst är 
man orolig för att Färjestaden får en för stor tyngdvikt men det får väl tillgodo ses i en 
sammanslagningsplan. 
Att se Öland som en enhet där Glesbygden står i fokus och naturvärdena utvecklas utan exploateras hejvilt 
är ett viktigt mål. Kan Ölands identitet stärkas och kan det  utvecklas utan att exploateras sönder? 
Vi har så viktiga frågor utan att behöva träta om antalet kommuner.   

Det borde bli en starkare ekonomi, bättre service för äldre, bättre barnomsorg och skola. 
Öland är ett turistområde och bör marknadsföras somm en enhet= Öland! Att göra reklam för två 
kommuner är förvirrande. Ölands befolkning är till antalet bättre lämpat för en kommun. Om kommunen 
kan bli en fungerande enhet, utan bytänk och norr-södertänk (vilket jag tror den kan bli på sikt) så tror jag 
att alla vinner på detta ur de flesta synpunkter. Vi blir starkare som Öland och som en kommun gentemot 
andra områden och jag tror att vi kan söka samarbete med kommuner på fastlandet så smån. eftersom 
många kommuner är för små i vissa sammanhang. Men då skall vi göra det som en kommun naturligtvis. 
Självklart blir vi starkare som en kommun. Dessutom är Öland alldeles för litet för att vara uppdelat i två 
kommuner. Spara in på tjänster i kommunhusen, vars löner kunde läggas på Ölänningarnas välfärd och 
låginkomsttagare såsom pensionärer istället! 
för att vi kommer inte klara det längre som två kommuner det är dags att se framåt och ett starkt och ett 
vinnande ÖLAND 
Vi är inflyttare 
Borgholm är för liten kommun sammanslaget blir starkare 
Det är en Ö. 

Ser det som enda möjligheten för Ölands överlevnad. Mycket kan slås ihop och vi blir en starkare röst. 
Lättare att skapa specialister med hög kompetens istället för att några ska försöka klara allt eller köpa 
tjänster utifrån. Öka medvetenheten om kompetenta företagare i norr och söder. Sänka kostnaderna. 
Förbättra lokaltrafiken i den enda kommunen. Vara en stark samverkanspart till Kalmar.  
Lättare att få kompetent personal. 
 
Bättre marknadsföring 
 
Hemtjänst och vård kan organiseras bättre 

Det kan bara bli besparingar med en kommun. 

Hoppas det kan bli lite mindre bytänk med sammanslagningen. Lättare attta grepp på hela ön på en gång. 
Jag tror att vi kan klara kompetensförsörjningen bättre om vi är en större kommun, möjligheterna att 
rekrytera kompetenta tjänstemän ökar. Jag tror inte småstadsmentaliteten /revirtänkande gynnar ngn av 
kommunerna idag.  
Kan inte finnas särintressen för två kommuner på Öland. 
För att klara utmaningarna är det en förutsättning. 
Öland blir starkare - bättre kompetens. 
 
  

Kan inte bli sämre än nu i Mörbylånga känner jag.  



 23 

Öland är inte större än att norr o söder borde kunna samarbeta. Tillsammans skulle vi bli starkare och också 
locka bra arbetskraft till ön och det i sin tur gynnar ju ekonomin och en god ekonomi gynnar ju i sin tur 
medborgarna osv.osv. 
Förberedelse för att gå samman med Kalmar. En fungerande kommun på alla plan. Skapa effektivitet i det 
kommunala arbetet och slopa dubbelfunktionern. Skapa en hållbar ekonomi och ha möjlighet att rekrytera 
personal med kompetens på alla plan. 

Lika regler för alla. Förhoppningsvis mindre antal "styrande"politiker .Räcker med en uppsättning! 
Med en komun blir vi starka tillsammans. Helt ologisk att vi ska dela upp Öland i två kommuner. Vi kommer 
att kunna marknadsföra Öland på ett helt annat sätt. Kraftsamla och bli effektiva.  

Två små kommuner blir en stark! Detta behöver vi!! 
Kommunerna är för små för att klara framtidens utmaningar 
en sammanslagning är nödvändig. 

Det vore bäst för Öland  
Egentligen föreslår jag att Kalmar och Öland skulle gå tillsammans i en kommun. Om inte detta skulle 
fungera håller jag på en kommun.Tycker det är vansinnigt att ett så litet landskap som Öland ska ha två 
kommuner med alla de kostnader de medför med högavlönade kommunråd m m. 

Vansinnigt med två administrativa enheter! 

Bättre på allt 

En ö, en kommun, en ekonomi, en profil, en gemenskap, en utveckling = styrka för framtiden 
Anser att de blir bättre för hela Öland om det är en kommun istället för två. Att t.ex. Vattenbristen och 
andra faktorer kan nog hanteras bättre av en kommun än att två ska enas.  
En kommun  är en själklarhet. Då Öland endast har knappt 25 000 invånare.Om vi ska ha råd med all service 
till invånarna från vaggan till graven behövs samverkan och kompetens på hög nivå.  
Låt inte prestige och rivalitet styra , utan tänk stort "vad är bäst för Öland". Låt inte bypolitik styra. Jag 
hoppas att vi invånare är mogna nog att våga se fördelarna i en samordning och ökad kompetens i att vara 
en stark kommun. 
 Röstade även förra gången på att vi skulle bli en kommun.Har mina tvivel på utfallet även denna gång. Men 
låt oss göra det som är rätt enligt SKL nu, inte om tio år. 

Om det inte görs något kommer Kalmar att äta upp Färjestadsområdet  
Den befolkningsstruktur som finns på Öland kräver stora åtaganden i framtiden, en kommun skulle kunna 
bli ekonomiskt starkare. (Egentligen borde ölandskommunerna slås ihop med Kalmar kommun). 
Det måste bli billigare och effektivare med en kommun i stället för som nu dubbelt arbete som det innebär 
med två kommuner. 
I dag är de två kommunerna för små med stora kostnader. 
Tag vara på den kompetens som finns o utnyttja den på ett bra sätt.  

Att hela Öland hör ihop trots stora avstånd. Öland är ett starkt varumärke 
Lättare att få kompetent personal och hitta engagerade, bra  politiker. 
Öland som en enhet är en starkare förhandlare.  
Rationaliseringseffekten gör att kostnaderna för Öland sjunker. 

På alla fronter är det helt klart mer positivt för Öland att bli en kommun. 

Tillsammans är vi starkare 

Öland har för lite invånare för 2 kommuner 

Behöver inte motivera, det är självklart! 
Bättre fördelade resurser, då skulle t ex kommunen kunna anställa fler kommunikatörer, bibliotekarier etc 
istället för att personer sitter på olika ställen och gör samma jobb, men med mindre resurser. Smidigare för 
oss medborgare med samma bibliotek, sophämtning, service etc. Jag bor själv precis på kommungränsen, 
och för oss "i mitten" av ön" känns det ofta väldigt tokigt med två kommuner, när vi ska välja skolor etc - 
mycket hade blivit bättre och enklare med en kommun.  
Öland blir  med en kommun, det blir inte så mycket missförstånd, går lättare ett styra upp till ett bra 
resultat istället för att 2 kommuner ska samarbete, arbetet och resultatet tar längre tid 
Landskapet ÖLAND ses i övriga landet som EN enhet. Gotland har varit kloka att inse att ön fungerar bäst 
odelad. Även Härjedalen fungerar väl som del i Jämtlands län. Båda dessa landskap har betydligt större areal 
än Öland, så det bör inte finnas några skäl att fortfarande ha två kommuner på Öland. 
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Att ön är 15 mil lång (liksom Gotland) bör kompenseras genom politiska beslut, som inte missgynnar syd- 
och nordändan av Öland. Politik är att vilja! 

Det kan inte vara ekonomiskt försvarbart att ha 2 kommuner på 25000 fastboende. 
Att säkerställa erforderlig kompetens blir allt mer viktig och omöjliggör två kommuner.  
Samtidigt skulle en sammanslagning innebära att Öland blir en av de 6-7 mest vidsträckta kommunerna 
(avstånd nord-syd, alt. öst-väst) i Sverige. Detta kommer att kräva ett "helt nytt tänk" för att överbrygga 
utanförskap för de sydliga och nordliga delarna     

Bättre samarbete inom hela Öland. 
Tror att när vi är flera så hörs våran röst bättre. Och tillsammans är vi starka! Man borde även kunna dra 
ned på dubbla kommunalråd och andra sådana enheter. Även bättre med en ö! 
Vi har bott 22 år i Mörbylånga kommun och 22 år i Borgholms kommun. Vi ser inga större skillnader och har 
inte besökt ett kommunkontor sedan 1974! Det finns andra sätt att kommunicera. Kanske är Mörbylånga 
bättre på sophantering och äldreomsorg medan Borgholm tycks ha löst vattenfrågan bättre.  
 
Det finns stora fördelar i att ha skolor, äldreomsorg, vatten, avlopp, sophantering m.m. ligger i en 
gemensam kommun!!! 
 
Ute i landet uppfattas Öland som EN kommun! 

Självklart då det gäller ekonomin 
Om syftet är att få hit fler turister måste vattenfrågan vara löst först. Rimligen löses denna fråga bäst genom 
en sammanslagning. Som det nu är, tror jag varje kommun inte är tillräckligt stor för framtida investeringar, 
men dessa måste komma hela Öland till del. Men kan Gotland, måste Öland också kunna. 

En större enhet skapar större tryck för våra frågor 

En större kommun gör att man kan fördela resurser bättre och mer jämt där det behövs.  
För att möta framtidens utmaningar i olika frågor underlättar det om Öland får en stor kommun med fler 
medborgare. Klokast vore om Öland går ihop med Kalmar! 
En kommun blir en starkare röst i omvärlden (riksdagen)med förhoppningen att man kan tillgodoser olika 
utvecklingsbehov.Öland har stor betydelse i ekonomifrågor t.e.x. besöksnäringen som ökar år efter år vilket 
är nödvändigt för Ölands ekonomi. en stark ekonomi och med hjälp från de högre styrande är nödvändigt 
för att kunna förbättre infrastrukturen på ön. 
Öland. En kommun kan innebära förenklingar inom demokratifrågor,sjukvård,enklare samt hanteringar av 
byggnadefrågor och allmänna förfrågningar från de bofasta.I dag måste det ske inom 
resp.kommun.Förutsättningr med en kommun kan förslagsvis vara att man flyttar ut delar av 
kommunanstälda t.ex. till de etablerade biblioteken vilket skulle förkorta handlingstid för de inblandade. 
organisations möjligheter kan tillgodose oss alla till det bättre. Här finns det alternativ.  
Små kommuner kommer ej ha kompetensen i en mer komplexvärld, samt svårigheter att rekrytera dessa 
samt resp förvalning blr större med ökad kompetens o minskad sårbarhet 

Mer ekonomiskt hållbart. 
Tillsammans är vi starkare. Genom att slå ihop våra kommuner, minskar vi behovet av en del chefer och kan 
skapa större stödfunktioner till våra förvaltningar. Vi kan även nyttja kompetenserna på hela ön. 
All kommunal service kan fungera på Öland genom 1 kommunorganisation istället för nuvarande 2. 
Stordriftsfördelar överväger. Verksamheterna i båda kommunerna får en styrelse. Behöver vi 
(medborgare)diskutera en enskild fråga med politiken kan detta lösas genom kommundialoger eller 
befintliga former. 
Öland blir inte starkare av två kommunledningar, framtidsfrågor eller besöks och turismfrågor. Inte heller 
vid prioriteringar av större satsningar såsom inom infrastruktur är nuvarande två kommuns system av godo. 
 
  

Minskar kostnaderna. 
Förenkla förbilliga, ta vara på det varje kommun idag gör bäst, samordna resurser bli tydligare mot 
omvärlden.  
Så folk som bor här är det löjligt och dyrt att ha 2 kommun och eftersom Borgholms kommun endast vill ha 
äldre inflyttare så kommer det aldrig bli mer invånare här. 
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Om två mindre kommuner slås ihop är det lättare att klara diverse kommunala uppdrag. Det är lättare att 
rekrytera den kompetens som behövs inom olika områden. En ny kommunal organisation kan på ett klokt 
sätt skapa bättre service för kommunmedlemmarna och sprida den bättre geografiskt. Öland är väl känt och 
Ölands kommun är lättare att placera för de som inte är så geografiskt bevandrade. 

Onödigt med "två" administratörer!! 

Ett öland med en kommun är bättre rustad att lösa de utmaningar vi ställs inför. 
Om kommunerna skall attrahera kompetent och yngre personal måste det finnas en viss tyngd i kommunen. 
Ett tillräckligt stort underlag för en hållbar ekonomi. Inte bara inflyttade 55+ utan även yngre. Ett bra 
skatteunderlag krävs för en bra omsorg och skola.  
Två kommuner har alldeles för litet skatteunderlag. Ska medborgarna få tillgång till välfärd och övrig 
kommunal service som i storstäderna så går det inte att fortsätta med två små kommuner. 
En kommun blir en starkare röst och partner i samarbetet med  omvärlden. Förhoppningsvis effektivare 
administration. Lättare att samarbeta med Kalmar, och vi blir en starkare part i det samarbetet. 
Bättre ekonomi🍀 
Samverkan mellan Syd å Nord🍀 
Cyckelbana mellan Frtidsområde Tveta och Färjestaden. Livsfarligt att vyckla under sommar månaderna. 
Kanske är ekonomiskt möjligt om vi slår ihop kommunerna. 🍀 
Gottland är en kommun fungerar jättebra🍀 varför skulle det inte göra de här🍀  
De där gamla som sitter i måste få ett slut🍀 
Jag är nyinflyttad från Halland🍀 

Starkare som en enhet  

Starkare som en kommun över hela Öland.  
Öland behöver inte vara två kommuner utan är en naturlig enhet med många gemensamma intressen. 
En kommun ger större möjlighet att öka kompetensen både vad gäller politiker och tjänstemän vilket är 
behövligt.  
Det finns också möjlighet att stärka de olika ytterområdena södra och norra med lokal demokrati i form av 
lokalkontor som skulle kunna förbättra servicen för dessa områden. 
Att som nu ha kommunalförbund som ska vara styrorgan för gemensamma intressen såsom turism har visat 
sig inte vara så framgångsrikt. 

Så tycker jag. 

Tror att vi behöver hjälpas år för att lösa vatten tillgång o miljöinvesteringar. 
Goda samordningsvinster där kompetent friställd personal kan användas till andra för framtiden viktiga 
områden. T.ex. att det skapas goda förutsättningar till intressanta och stimulerande arbeten på ön som 
också ger mindre arbetsresande över bron. Mindre slitage på bron, bättre för familjer med kortare 
arbetsdagar/arbetsresor och miljövinster för alla. 
Ensam är inte stark längre. Gemensamt fokus ger kraft för både långsiktiga visioner och det dagliga arbetet 
med att utveckla Öland med stor omtanke och försiktighet. 
Att få en helhetslösningar hela Öland och ta tillvara kompetensen från bägge kommunerna. Minska 
kostnader pga två kommunhus blir ett. 

Kommunerna är försmå. Det bästa skulle kanske vara tillhöra kamar. 

Snabbare beslut, minska förvaltningskostnader, har en riktning  
Att resurserna används på ett effektivare sätt. 
 
Att vi kan få en högre kompetens. 
 
Snabbare till beslut för hela Öland. 
 
Utvecklings möjligheter blir mer effektivt.   
Kan stora Gotland så kan lilla Öland! Ökar effektiviteten, minskar kommunala styrelsekostnader, bättre o 
starkare konkurrenskraft! 
Alldeles för små kommuner idag: För litet skatteunderlag i kombination med dyr förvaltning/politik. Extrem 
bypolitik vilket också bidrar till att kraftigt minska intresset för kommunpolitik och dessutom inte precis 
lockar hit kompetent arbetskraft. Öland är ett starkt varumärke jämfört med nuvarande dvärgkommuners, 
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varför en sammanslagning sannolikt skulle öka både attraktionsförmågan och stärka öns (unika)röst i 
omvärlden! 
Alltför korta avstånd mellan medborgare och politiker leder till att man går förbi den folkvalda. Man ringer 
direkt till kommunalrådet för att driva sin egen fråga. Det är ett hot mot den kommunala demokratin. 
Förhoppningsvis kan en sammanslagning se till att en "knäppgök" och vuxenmobbare som Per Lublin inte 
kan agera i demokratins namn. 
Öland är känt i hela Sverige och i omvärlden, medan kommunernas namn är mer eller mindre okända. I flera 
rekryteringsprocesser har för få kvalificerade sökanden varit intresserade av att arbeta i en liten kommun 
som Mörbylånga och Borgholm.  
Nu är det för mycket bypolitik i kommunerna. Större perspektiv måste till, ex hur klarar vi miljöfrågorna. 
Sakskäl måste få styra och inte vem som har bäst kontakter eller skriker högst. 

Då kanske det finns möjlighet att anställa utbildad personal 

Skatteunderlaget är för litet för att kunna driva en kommun i framtiden 

Stora utmaningar i framtiden för en liten kommun 

Öland är en ö med en befolkning som borde ha samma förutsättningar.  

Öland är inte större än att det ska kunna skötas som en kommun.  
Vi behöver effektivisera i ledningen av dagens kommuner och attrahera bättre kompetenser till att arbeta 
där. Rekryteringar har misslyckats och det begås många fel, särskilt i Mörbylånga kommun. En Öländsk 
kommun ger attraktivare arbetsplatser, bättre ekonomi för detta och för nödvändiga investeringar. 
En sammanslagning bör medföra en starkare ekonomisk ställning och medföra ett större intresse vid 
rekryteringar till högre 
befattningar.  
På sikt är 2 "små" kommuner alldeles för små, en sammanslagning borde ge flera synergieffekter 
Ett ökat samverkan med Kalmar vore också bra 
Administration (färre personal) ger en bättre kostnadseffektivitet 
Lättare att locka kvalificerade personal med hög kompetens 
Många nämnder och verksamheter kan slås ihop 
Kommunkontor i Färjestaden med lokala kontor i norr och söder 
  

Öland är inte så stort... vi måste gemensamt se till att vårda och ta hand om varandra över hela ön. 
Centralisering och en kommun ökar ekonomin på ett smartare sätt och kortar förhoppningsvis 
beslutstiderna. 
Ett helhetsgrepp över Öland är önskvärt. 
Förhoppningsvis med Ölands bästa för ögonen. 
I dagsläget tas inte naturen till vara. 
Härliga grönområden försvinner pga byggnation. 
Tyvärr nödvändigt eftersom de nuvarande kommunerna är för små. Ser dock uppenbara risker för minskad 
effektivitet och ökade kostnader för en spridd kommunal byråkrati p.g.a. strider mellan orter. Bygg inte flera 
stadshus!! 
Se sammanslagningen av landstinget och regionförbundet som ett fasansfullt avskräckande exempel på 
ökade kostnader och ökad byråkrati.  

Blir mycket smidigare och billigare för alla med en kommunstyrelse. 
Istället för att öka samverkan mellan kommunerna så tror jag att alla kommer att tjäna på en 
sammanslagning. Kan inte se anledning till att det ska finnas två kommuner. Ser skillnader som det är i dag 
eftersom jag bor vid gränsen, det gör det svårare med planering av vissa arbeten. Tex. Vid grävning av fiber 
så väntar ännu grannarna på att få det grävt, när vi har haft vårat ett bra tag. Hade ju varit smidigt om alla 
hushåll på samma gata fick arbeten utförda samtidigt. Borde spara på tid, pengar och arbetskraft. Det har ju 
fungerat för Gotland med en sammanslagning, så varför skulle det inte göra det på Öland? 

Öland är för litet med två kommuner 
Det är ineffektivt att använda olika metoder för samma branscher . Ekonomisk effektivitet uppnås genom 
att duplicera bra lösningar. 
En samlad kraft ger ett större inflytande över dels lokalpolitiken/regional och landspolitiken. 
Får en starkare ekonomi, tillsammans kan vi göra mer. 
Ta viktiga samstämmiga beslut som rör hela öland i frågor som klimat, miljö, upphandling ect. 
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Är för en sammanslagning under förutsättning att Borgholm, Ölands enda stad och självklara centrum, blir 
huvudort för den kommunala förvaltningen. 

de räcker bara en kommun 

Starkare tillsammans.  En förutsättning att kommunen ligger på neutral plats 

En kommun med centerstyre 
En stark ekonomi är ett måste i framtiden med tanke på alla kommande investeringar. 
Kompetent personal krävs för att kunna utnyttja genomförda och kommande investeringar till max. Dagens 
kompetensnivå i båda kommunerna är idag alldeles för låg. Välutbildad arbetskraft söker sig till miljöer med 
likasinnade.    
Samverkan ger styrka och vi måste stå med gemensamma krafter för att kunna möta de utmaningar som 
hela Öland står inför i framtiden. 
Ölandskommunerna är var för sig för små för att kunna hantera vissa kompetensområden - en 
Ölandskommun får rimligare förutsättningar att möta framtida behov och krav. 

Ca 23000 invånare är fortfarande en liten kommun med dubbla kommuner är det bara ökade kostnader  

Öland är för litet för att ha 2kommuner med samma antal människor som jobbar med samma saker 
Öland är ett för omvärlden välkänt begrepp - all lobbying & marknadsföring blir starkare utifrån enheten & 
begreppet "Ölands kommun". Ölänningar/Ölandsbor är vi allesamman som bor här. Tillsammans ska vi föra 
hela öns talan, och arbeta för ett gemensamt bästa.  

Lägre kostnader för kommunal administration.  

Kan göra sig av med överflödiga inkompetenta kommunala chefer.  
Komma bort från "bytänkandet". Ta vara på och utveckla Öland som varumärke. Större möjligheter att 
kompetenshöja i alla led..politiker tjänstemän och personal i de olika verksamheterna i den nya kommunen 
Öland. 

det är  bra  att på öland 
Tycker vi ska samarbeta istället för att motarbeta. Men det är viktigt att det finns representanter i 
nämnderna som är från hela ön. Och att det är blandat med yngre och äldre. 
Samarbete finns redan men det räcker inte. Det är svårt att få en bra styrning, ledning och effektivitet vid 
enbart samarbete. Vid samarbete kan alltid en part välja att dra sig ur svåra situationer och det kan bli 
motsättningar.  

Ett enhetligt anseende utåt måste vara bättre än två halvdana 
Öland har litet befolkningsunderlag för att ha två kommuner. 
Ta vara på kompetensen som finns  
Behåll Öland som en kommun, låt oss inte hamna i den "sosse" styrda Kalmar kommun för då är det kört 
med Öland 
Att med tanke på kostnader är båda kommunerna för små, för att klara kommande utgifter. Därför behöver 
vi nog att bli en kommun. 

Skulle gynna alla i det långa loppet  

Kan Gotland som har dubbelt så många invånare klara det så borde även Öland klara det. 
Det är inte ekonomiskt försvarbart att vi är uppdelade på två så små kommuner. Med bättre ekonomi kan vi 
få hit mer och bättre kompetens. Öland är b.la. i ett stort behov av duktiga handläggare inom 
äldreomsorgen. När jag för 5 år sedan valde att flytta hem till mitt älskade Öland blev jag erbjuden samma 
typ av handläggartjänst i Mörbylånga kommun samt i Kalmar kommun. Skillnaden var att Kalmar betalde 
11.000 kr mer i månaden (ja, ni hörde rätt, 11.000 kr/mån). Jag hade gärna arbetat på Öland, men åker från 
södra Öland in till Kalmar varje dag, vilket enbart styrs av löneutsikten.  

Bägge kommunerna är för små för kunna leverera en stark välfärd i framtiden. 
Jag tycker att slå ihop kommunerna är det bästa valet då det skulle vara det bästa sättet att få Öland till en 
enhet och ett bra sätt att föra Öland mot en ljus framtid.  
Bättre möjligheter för samarbete norr/söder. Samma rättigheter/skyldigheter för hela ön. Bättre utbyggnad 
av avlopp, vatten, vägar och turism med gemensamma intressen och budgetar för hela ön. 
borde bli ekonomiska fördelar 
håll ihop Öland, ej samgående med Kalmar 

Ca. 25000 invånare motiverar ej två komuner! 
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Samarbetet i en del frågor fungerar bra i dag mellan kommunerna, Dax att följa hela linan ut. 
Tror att kommunerna vinner på gemensam ledning eftersom de är så små. 
Utmaningen blir att se till att samma service ges till uddarna och övriga glesområden 
I konkurrens med omvärlden, kunna rekrytera o behålla personal med kompetens inom olika områden. Folk 
i allmänhet ser Öland som ett, inte att det är 2 kommuner. Få en starkare ekonomi,helst skulle jag kunna 
tänka mig att det blir Kalmar, då jag tror att Öland en kommun inte kommer att i förhållande till framtidens 
utveckling små kommuner kommer att kunna klara sina åtaganden 

Ett alternativ till att hela Öland skall leva. 
Öland uppfattas som en enhet och inte som två. En kommun är starkare och klarar förändringar bättre, 
starkare i regionen och omvärlden. Lättare att rekrytera rätt kompetens. 

Man blir starkare .  
Öland är EN ö,inte två kommuner! 
Öland är ett starkt varumärke! 
Måste finnas många synergieffekter att vinna på många områden!Inte minst ekonomiskt,kompetens o.d! 
Med dagens teknik behöver inte alla nämnder finnas på ett ställe.Utan kan placeras runt om på ön! 
Öland är för litet och med för få invånare för att ha två kommuner. 
 
Ska Öland kunna stärka sitt varumärke måste hela Öland dra åt samma håll och gemensamma satsningar 
göras. 
 
Med ett större urval av människor skulle kompetensen på våra kommunpolitiker höjas vilket jag tror är en 
nödvändighet. 
Många av de upphandlingar som gjorts från kommunalt håll har gått illa, nu senast satsningen på hamnen i 
Mörbylånga. 
Vi behöver radikalt höja kompetensen för våra kommunpolitiker. 
 
Jämför vi Öland med Kalmar så kan vi se en långtgående fördel för Kalmar. Kalmar har verkligen förändrats, 
inte minst sommartid, avseende sina satsningar. 
För ungefär 15-20 år sedan var Kalmar helt folktomt under sommartid men så är inte fallet i dag. 
Öland har försökt att leva på gamla meriter, tex sol och bad. 
Tyvärr har inte de kommunala badplatserna i, åtminstone, Mörbylånga kommun skötts på ett speciellt bra 
sätt den här sommaren heller.  
 
Jag skulle kunna nämna många fler saker som exempel men detta är fel forum för det. 
Avslutningsvis, jag är övertygad om att Öland enbart bör ha en kommun för att kunna erbjuda den omsorg 
för kommuninnevånarna som de så väl förtjänar. Vi behöver "toppa laget" på våra kommunpolitiker och få 
bort "bytänket" och de gamla intriger som finns där i dag.  
 
Hälsningar 
 
Staffan Gustavsson 
Färjestaden 

det kan inte bli sämre 
Dra nytta av en större kommun. Ta tillvara på den kompetens och styrkor från båda kommunerna och landa 
i något bättre gemensamt.  

En ö, en kommun 
Samhällsekonomiskt slöseri med 2 kommuner på liten ö med allt vad det innebär med dubbla kostnader av 
det mesta, framförallt kostnader för kommunledning och dom styrande i olika organisationer med alla 
arvoden/löner. 
Alla diskutioner bland boende på ö att Borgholm gör så och Mörbylånga gör si skulle försvinna, förutsatt att 
bytänkandet bland beslutfattare upphör och dom representerar hela Ölands boende. 

Tror inte på sikt  vi kan ha 2 .och skulle det bli ett nej igen måste  samverkan öka markant 
Det behövs bara ett kommunalråd samt färre tjänstemän inom kommunen. Förhoppningsvis blir 
kompetensen större. 
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Varumärket-Öland, skulle bli bättre om det var just en Ölandskommun. Dagens politiker måste se till hela 
öns bästa, istället för att själviskt fundera över "får jag behålla min plats i den kommunala världen, eller går 
funktionen till min motsvarighet i den andra kommundelen"?  
Det får ej heller bli en strid om vart kommunhuset skall ligga. 
Tillsammans blir vi förhoppningsvis en bättre och starkare kommun. 
Egentligen är det helt absurt att det är två kommuner på ön. 
Sett till befolkningsmängden är det fullständigt ofattbart att dela upp Öland i 2 kommuner. 
Framförallt ur ekonomiskt perspektiv borde det bli en sammanslagning av de båda kommunerna. 

Vi är starkare tillsammans 
Samordningsfördelar inom kommunal administration och förvaltning. 
Större resurser, utbud, samarbete med bättre marknadsföring för att "locka" företag till "Öland". Därmed 
undvikes konkurrens mellan nuvarande kommuner. 

Vi kan ta till vara ekonomiska resurser samt kompetens 

Det fungerar tydligen bra på Gotland o då borde det fungera även på Öland. 
Det är viktigt att förstå helheten, hela ön ska leva. 
Grunden i kommande demokrati är att vi placerar kommunala tjänstemän och politiker på minst 3 olika 
platser på ön. 
Bertil n g 
Minskar den kommunala administrationen och förvaltningen rejält. Teoretiskt borde det gå att spara 50%. 
Minskar dessutom behovet av lokalpolitiker. Frigör medel till skattesänkning samt till kärnverksamheterna.  
Eftersom jag är fattigpensionär skulle jag behöva välja "god service till äldre". 
 
Men för Öland är det viktigare primärt att skapa en hel ö med gemensam syn på framtida överlevnad.  
 
Vi har en nästan obegriplig världsbild att arbeta med. Globalt och lokalt måste så mycket "göras rätt" för att 
vi ska kunna fortsätta springa runt på det här klotet. Lokalt, regionalt har vi dålig vattentillgång och nu 
obegriplig torka. Dessa primära livsvillkor. Så vi står inför en tid då största ansvar och allvar måste bli 
gällande. Tiden när vi bortskämt kan käbbla med varandra är över.  
Nu slår vi oss samman - för ett starkt Öland åtminstone. 
 
Kompetens - Öland behöver kompetens som kan skapa nya innovativa möjligheter för nyetablering av 
företag inom branscher som kan fungera utanför storstadsmiljöerna, t ex information, teknik, teknologi, 
musik. Vi kan inte i framtiden förlita oss på turismen och lantbruket enbart. Ett öländskt Sillicon Valley 
kanske? Dock har Öland en unik miljö som vi vill att många ska kunna njuta av. En lisa för själen att kunna ha 
sin arbetsplats i detta landskap.  
 
Men förutsättningarna att etablera större företag är knepigt med vår dåliga infrastruktur. Vi behöver 
kompetens till att hitta lösningar för både Öland och Kalmar-regionen.  
Så en gemensam stark kommun på Öland stärker vår förmåga att samarbeta med Kalmar-regionen.  
Stärkt samarbetet  
- i gemensamma intressen som bättre infrastruktur och vägnät genom Sydöstra Sverige.  
-  inför projekteringen för en ny bro över sundet. Vår nuvarande har inte så lång tid kvar.  
- med Kalmar-regionen för tätare, snabbare kommunikation. Varför bor inga universitetselever i 
Färjestaden? Med rätt täthet i bussförbindelser vore det mer än möjligt.  
- inför effektivare lösningar av vattentillgång 
 
Insiktschoach 
 
Att gå mot gemensamma mål är viktigast - så anställ en insiktscoach som lär oss Ölänningar styrkan i 
fokusering och att samverka istället för att splittra. Som får oss se utmaningarna (som om vi nonchalerar blir 
vårt fall) och lär oss använda vår styrka väl. 
 
Tänk att slippa höra politiker skylla på varandra utan istället ta ansvar för gemensamma mål och bli en del 
av en stark röst i omvärlden. 
Har den åsikten att en större kommun har lättar att hävda sig mot staten. 
Kan Gotland vara en kommun så borde Öland klara av det. 
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Vissa sammordningseffekter måste också bli följden och kanske ett större underlag att vaska fram bra 
kommunal politiker. Dom sim säger att det blir längre avstånd till dom styrande undrar jag hur ofta man är i 
kontakt dom 

Ekonomin behöver vara stark för att göra de andra förutom fungerande demokrati.  

Öland är för litet för två kommuner och det kostar för mycket.  

Öland har för få invånare för att ha två kommuner. Administrationen är för kostsam och ineffektiv.  

borde innebära en bättre ekonomi 

Med de svar jag gav på första frågan  

En något större kommun i stället för 2 små. 
Befolkningsunderlaget är ca 26.000, vilket är en "lagom" stor kommun (som andra också kan lyssna på). 
Tillsammans har vi mer kraft att nå de uppställda målen. Fördelningen av resurser o service har chans att bli 
bättre. Utnyttjandet av kompetens inom de båda kommunernas anställda går bättre att gynna hela Öland.  
Intressen är detsamma inom de båda kommunerna, svårigheter som tillsammans är grundläggande för hela 
Öland. Istället för en delad ö, gör gemensamma målen att det blir en "vikänsla". Dock finns ett ansvar för en 
kommun och det är lyssna på Ölands alla invånare, inte bara dem som valt att bo på mer tätbebyggda 
områden såsom Köpingsvik, Borgholm, Färjestaden. Liknelserna mellan kommunernas mindre orter är allt 
för stor för att konkurrera om utvecklingen på ön. 
En fungerande landsbygd är en som är levande inom småföretagande, kommunala verksamheter och ett 
hållbart klimatanpassat Öland. 

Öland är för litet för två kommuner. Kraftsamla 
Inflyttad från Stockholm, norrortskommun. 10.000 fler invånare än Öland och kommunen klarade av alla 
uppgifter som en kommun och ska klara av med en kommunchef och en osv. Onödigt med två och två osv, 
som det är här på Öland. Onödiga kostnader med två kommunchefer o dyl. Lönerna för dubbla tjänstemän 
kan användas till mycket annat. 
En ö, inte två halvor. 
Kommunerna känns för lika för att inte vara tillsammans. 
Kompetensen på ön i stort ökar. 
Mindre komunala kostnader = mindre tjänstemän. Mindre byråkrati, snabbare handläggning av t.ex bygglov, 
vägunderhåll mm. 
Vi får bara halva administrationen lönemässigt, vi blir starkare, så att Kalmar inte kör över oss hela tiden. Vi 
måste klara oss utan Kalmar. Det blir billigare vid upphandlingar, ex. blar till hemtjänsten, gräsklippare ja allt 
blir billigare om man kan köpa dubbelt så många samtidigt. 
Det bör bli billigare driftskostnader med mindre tjänstekvinnor/män! 
Kompetensen hos de styrande behöver höjas!!! 
Kommunerna är för små för att kunna motivera de extra kostnader som blir iom att det är två kommuner. Vi 
behöver bli starka tillsammans istället.  

Öland kommer bli starkare som en kommun och spara pengar och öka kompentesen i kommunhuset  
genom att slå ihop kommunerna tar man effektivast tillvara och kan utnyttja de resurser som finns. 
Samhörighet. 
Det är en ö som borde ha en kommun för att slippa frågor och samarbeten som inte borde behövas. Att se 
hela Öland som en stor kommun som arbetar mot samma mål och att det blir en mycket effektivare 
organisation. 

Större är starkare. 
Öland är en relativt liten ö. 
Jag tror att hela Öland får bättre förutsättningar att stå rustade mot kommande utmaningar. 
Färjestadens ökad storlek som ett "sovstad" till Kalmar med ökad röster i valarna  har betyd att många av 
Ölands problem och vadderingar har försvunnit i den storstads mentalitet av ett "sovstad". 
Resten av ön med totalt olika problem till Färjestaden måste knyttas ihop och jobba tillsammans. 

Med vettiga människor i styret ska det gå att fördela ekonomin till hela ön även om den är lång.  
Mest ekonomiskt att bara ha en kommunalråd,kommunchef, kommuncenter osv. Gotland som är större, 
har bara en kommun. 
Släpp all prestige, vi måste jobba tillsammans för Öland. Med mycket information digitalt är det inget 
problem att kommunen blir långsmal. 
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Det är svårt att långsiktigt uppnå de fördelar en sammanslagen kommun genom olika 
samarbetsarrangemang, en svårighet med sådana arrangemang gäller bland prioriteringsmekanismer, 
Öland blir starkare som en kommun. 
Vattenfrågan och brofrågan är saker som en kommun kan agera starkare i.  

Jag tror att det skulle bli bättre för invånarna med mer samarbete över hela Öland 
Jag är uppvuxen på Gotland och har aldrig förstått vitsen med de öländska kommunerna. Jag upplever 
faktiskt att samhörigheten är större på Gotland än på Öland. Jag känner mig hemma på hela Gotland men 
min fru, som är född på norra Öland, har inte känt sig hemma på södra Öland förrän nu när vi bor i 
Mörbylånga Kommun. Det blir lättare att marknadsföra ön, en billigare administrationsapparat och på sikt 
en bättre sammanhållning på hela ön! Allt annat är vansinne. 

Man blir starkare både ekonomiskt och politiskt. Kan bli bättre på mycket. 

Mindre anställda mindre kostnader bättre helhetssyn för öland 
jag tycker att ett samarbete skulle göra det lättare att fatta beslut som gäller hela öland. Att en kommun 
skulle underlätta arbetet med skolor, sjukvård, äldreomsorg och kommunikation. 
En begränsad geografisk plats borde kunna begränsad till en kommun. Bättre samordning av befintliga 
resurser och utökad möjlighet att se behov och möjligheter s hela Öland. 

Ekonomin borde bli bättre,med sammanslagning 

Vi är inte fler på Öland än att vi kan arbeta tillsammans för vårt eget bästa!  
Viktigt med tanke på befolkningens storlek. Kunna behålla och rekrytera bra och kompetent personal. 
Minskad administration och högre effektivitet. 
Ett så litet geografiskt område med så många likheter måste helt enkelt gå ihop. Att inte göra så "driver" på 
de "så kallade unikheterna i småbyarna". 
Pengar som blir över i effektiviseringen av personal leder till större gemensam kassa samt driver på 
KOMPETENSEN på människorna i samhällets tjänst. Konceptet "jag kände hans/hennes mamma eller pappa" 
har alldeles för stort inflytande. 

Starkare bättre ekonomi bättre marknadsprofil bättre samarbete 

Starkare mer ekonomisk bättre samarbete bättre pr 
Onödigt att ha 2 kommuner, pengarna som man sparar  kan man använda till något viktigare, tex.förbättra 
skolor  
Det måste vara billigare med en kommun som ex (en socialchef en förvaltningschef osv  
 
 
Att samordna äldreomsorg och skola bör bli både effektivare och bättre kvalitet 

Ekonomisk vinst med en kommun 

Har aldrig förstått varför lilla Öland inte är en kommun. 

Starkare, bättre ekonomi, ett Öland 

Det blir en starkare Öland!!  

starkare ekonom,  

kan ekonomiskt spara på antalet nämnder o arvoden 
För att attrahera kompetent personal vid rekrytering måste kommunen vara större. Sammanslagning ger 
samordnings effekter på ekonomin. 

Förenkling av allt. Få slut på "bytänkandet". Det är dags att Öland stiger upp ur myllan 

Kan Gotland så kan Öland 
Det kommer inte att fungera med två små kommuner. Det blir mycket svårt att rekrytera kompetent 
personal. 
Det är nödvändigt med en större kommun! Gör man inte detta nu, så kommer vi snart att ingå i Kalmar och 
då blir vi akterseglade. 

För få invånare i varje kommun. 

ekonomiskt och kompetens ökar 
Marknadsföring av Öland blir lättare. 
Arbetsmarknaden blir lite större för de som arbetar i kommunen. 
Svågerpolitiken försvinner förhoppningsvis. 
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Jag tror det blir bättre insyn för vanligt folk 

Se ovan. 
För att klara försörjningen av kompetens inom kommunen, tror jag att minsta storleken på en kommun 
borde vara 25.000 invånare. 

Bör bli bättre kompetens i ledningen vid en sammanslagning 
- Ett kommunkontor, med placering i Färjestaden, för att komma bort från segrare/förlorare och undvika 
diskussioner om "vi och dom", bör ge samordningsvinster i form av rationalisering av arbetsuppgifter, 
kontorslokaler, städning, servrar etc, samt samla mer kompetens på en plats 
- En bro till är en nödvändighet för att vi ska kunna välkomna fler i arbetsför ålder som vill bo på vår vackra ö 
och göra den levande året runt. En större kommun, med en åsikt och motivation, blir en starkare röst för att 
förverkliga detta i dagens mediavärld 
- En kommun höjer blicken och tar beslut om en förbättrad, likvärdig, service till äldre över hela ön, allt 
utifrån den situation de befinner sig i när det gäller boende, matdistribution, hjälpmedel och vård 
- En kommun har större möjlighet att genomföra en väl fungerande demokrati i och med helhetsgreppet 
om ön 
Jag ser framemot Ölands kommun 👍 

I framtiden så måste det vara större enheter.Troligen behövs större enheter. 
Detta för att stärka ekonomin. Genom att Öland blir en kommun behövs endast en lön betalas till 
kommunalrådet, ett kommunhus vara under verkan och en gemensam ekonomi. Detta leder troligtvis till att 
barn- och äldreomsorgen ökar i kvalitet vilket i sin tur lockar fler till att bli bofästa sig i kommunen. Jag anser 
att det endast finns fördelar med sammanslagningen av kommunerna.  
Tycker inte det är försvarbart att ha två kommunala administrationer för ca 30.000 invånare.  
 
Vi invånare bör ha samma förutsättningar oavsett var på ön vi bor. (Detsamma gäller naturligtvis i hela 
landet men så fungerar det tyvärr inte.) 
 
Dela med sig av kompetenser m.m. utan prestige och avundsjuka .........det brukar ge bra resultat. 
Öland är arbetsnamnet o 
 
att vi jobbar för hela ÖLAND 
jag är inte helt övertygad att en stor kommun är effektivare än en mindre. 
längre avstånd till kommuninnevånarna, resekostnader och tid blir högre, politiker och tjänstemän kräver 
oftast höger arvoden och högre löner. fusioner i företag har inte alltid varit effektiva och 
kostnadsbesparande. 
alternativ att samarbeta med Kalmar i administration??? 

Öland är för litet att vara två kommuner som det är idag 
Vi måste ta tillvara synergier.  
Skapa gos kompetens hos tjänstemännen. 
Ger bättre effektivitet i kommunal service. 
Blir intressantare för kompetent personal att söka tjänster på Öland. 
Effektivare marknadsföring av Öland ur turismsynpunkt. 
En kommun har större möjlighet till samordnad skolgång och sjukvård. 
Som det är nu är det si och så med både det ena och det andra. 
Ett kommunhus ett kommunalråd med väl fungerande stab. 
Nummer ett i en kommun bör vara skola och sjukvård. 
Barnen är vår framtid och skall ha bra omvårdnad och utbildning. 

Stordriftsfördelar. 
Inflyttningen sker i Mörbylånga, vattenfrågan är löst i Borgholm. Varför köra med dubbel administration, 
redan här tjänar man pengar. 
Har alltid tyckt Öland ska ha en kommun. 
Det blir då oxå enklare för alla 

Bättre beslutsamhet för Öland totalt sett 
För att skapa en kommun med styrka. Mindre svågerpolitik. En mindre administration på politiker och 
tjänstemannasidan. 
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Öland är befolkningsmässigt för litet för två kommuner. 
Förhoppningsvis en starkare ekonomi. 
En ö en kommun. Göra Färjestaden till naturliga medelpunkten för det är där som det finns framtidstro och 
fin utveckling. 
Dagens båda kommuner är för små. En kommun på Öland blir starkare och man kan verkligen använda 
varumärket Öland. (Jag utgår ifrån att om det blir en sammanslagning, att kommunens namn blir Öland och 
inte något annat konstigt namn)  
Finns ingen anledning att två kommuner ska vara verksamma på denna begränsade lilla yta som öland är. Ej 
hållbart ekonomiskt. Kommunen ska verka och ansvara för hela öland. I och med detta får vi en bättre 
helhet och förhoppningsvis bättre beslut. 

Båda kommunerna är små och måste tjäna på att slås ihop 

Behövs ej 2 kommuner till antalet invånare. 
Borde kunna innebära färre politiker och tjänstemän. Borde även underlätta tillkomsten av en ny 
förbindelse Öland fastlandet. 

Nuvarande kommuner är för små både geografiskt och antal människor  

Gör något innan staten griper in med tvingande åtgärder  
Ekonomi först o främst.Då kan man ta bort ett flertal tjänstemän, idag är det alldeles för många tjänstemän 
i kommunerna kan man ta bort ett flertal gynnar det ekonomin så att man kan satsa på skola o omsorg. Ju 
fler man är i en kommun desto starkare blir man om man ska framföra något högre upp i herakin. Vi 
samarbetar redan idag (räddningstjänst,turism) o detta fungerar bra. 
Ön, med 25 000 bofasta, är alldeles för liten att ha två kommuner och därmed ha dubbla kommunledningar, 
dubbla budgetar  
m m 

Samma möjligheter för alla- en ö- en kommun, tillsammans är vi stark  

Fler anställda med blandade arbetsuppgifter kan bli specialister istället. 

Gotland som är större där fungerar det med en kommun,dessutom tror jag det skulle bli starkare ekonomi. 

För enkelhetens o kostnadernas skull 
Öland är så litet så det borde finnas många fördelar och samordningsvinster med en kommun. 
Borde också spara pengar 

Var för sig är kommunerna för små.  
Oro för kompetensutvecklingen i två små kommuner.  Större chans till kompetens i alla lägen om det blir en 
stor kommun. 

Större kompetens behövs för en allt svårare styrning av kommunen med speciellt tryck på miljö och klimat. 
Tror Öland blir starkare som en kommun. Man vinner även på att ha mkt av det tekniska, vatten, avlopp, 
mm tillsammans. Jag tror att skolan oxå vinner på att det blir 1 kommun 

Ökad möjlighet till större kompetens hos kommunledningen. 

Tillsammans blir vi starkare. 

ekonomiska motiv 

En större kommun är starkare en två små. 

större enhet ger mer styrka inom alla områden 
Ekonmiskt borde det bli bättre. Kommunerna har alldeles för många anställd. Lönerna för tjänstemän kan 
man tycka är alldeles för höga. 
Jag tror att vi kan utveckla "allmännyttan". Genom gemensamma beslut och samlad kompetens, hoppas jag 
att vi kan höja standarden på skolor, sjukvård, äldreomsorg, infrastruktur och miljöinsatser.  
Ingen onödig dubblering av kommunala och politiska tjänster. Resultat: besparingar och mer attraktiva 
tjänster. 

Framtiden är här:)! 
Framtiden kräver detta. En naturlig utveckling. En gång indelning Per socken. 1951 storkommuner. Osv. Nu 
tid för en ölandakommun. 

Kommunerna är för små för att klara alla uppgifter som åläggs. 

det måste vara mera ekonomiskt med en kommun 
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Kommunerna är för små och därför måste det bli bättre med en kommun. 

Fördelarna överstiger nackdelarna. Öland blir mer sammanhållen och kan på det sättet verka effektivare.  

Större = starkare 

En stor kommun klarar sin ekonomi bättre. 

Starkare ekonomi, lättare få kompetent personal, undvika dubbelarbete,att tala med en röst. 
En självklarhet. Det sparas på allt utom kostnader inom kommun 
där det verkligen går att spara. Lägg dessutom peronligt ansvar 
 
och skadeståndsskyldighet på kommunens beslutfattare. 

förhoppningsvis förbättrar det ekonomi och servicen 
Har hört det där med ökad samverkan mellan kommunerna i över 10 års tid.  
 
Det fungerar inte!  
 
Har arbetat regionalt som tjänsteman nära regionpolitiken, samverkan är inte rationell, och föregås av fult 
politisk spel, liksom tjänstemännens ovilja. Slå ihop, det är den ända rätta och långsiktiga vägen framåt.  
Bra med en kommun. Behövs inte så många chefer. Bra att mörbylånga blir uppblandat.Borgholm kan nog 
lära mörbylånga ett o annat.  

Bättre för mörbylånga 
För en stark kommunal ekonomi och administrativa besparingar.  
En helhetssyn vad gäller skola och äldrevård.  

  Samarbete ökar tillit. 
Det enda rimliga för en så liten plats med så få innevånare. Då ingår så klart att skrota en del poster så det 
inte blir dubbelt av allting. Det finns mycket administrativt att tjäna på en sammanslagning. 

Större är starkare 
Öland har för få invånare för att ha två kommuner. Ekonomiskt, kompetensmässigt osv. Inte många i övriga 
landet vet var Mörbylånga ligger, men alla känner till Öland - blir ett starkare varumärke.  
Lättare säkra tillgången till kompetens för en större kommun, än för två små kommuner. Kompetensfrågan 
blir allt viktigare framöver i takt med att specialiseringen i samhället ökar.  
öland är ett bättre varumärke än Borgholm respektive Mörbylånga - alla känner till Öland, men inte 
självklart de andra två. 
Öland är som ö också en naturlig geografisk enhet. 
Synergieffekter bör kunna uppnås vid en sammanslagning och därmed också ge möjligheter till en starkare 
ekonomi. 

halverar antalet politiker 
Minska kostnader för administration, det är förmycket pengar som slösas bort på ingenting. Helt utan 
kontroll och ingen bryr sig. 

Bättre ekonomi bl.a. resurser kan omfördelas efter behov.  Bättre utnyttjande av tjänster  
De två kommunerna är för små för att klara sig i längden. Samarbete är bra men riskerar att sluta i inbördes 
stridigheter om rätt och fel. Engagemanget ökar när det blir fler invånare som tycker och tänker i helheter. 
Det blir svårare för politikerna att köra sina egna agendor 

Tänker att vi är bättre än vi och ni. Öland är en naturlig enhet, inte för stor hoppas jag. 
Jag tror att kommunal förvaltning vinner på detta.Borgholm och Mörbylånga är för små kommuner med 
stor infrastruktur för att vara på var sitt håll.Det finns mycket som vinner på en 
sammanslagning.Kommunstyret skall vara i Färjestaden med vissa förvaltningar utlokaliserade över hela ön. 

Är vi fler dess bättre ekonomi ! 
Förhoppning om mer kompetens i styret av kommunen. Delvis minskade kostnader. Öland är EN ö, varför 
dela upp oss? 

Jag tror att en kommun blir efektivare. 
Vid första tanke känns det som det naturliga. Öland känns som en enhet som ska samarbete. Inte vara 
uppdelad. Det enklaste sättet för samarbete anser jag vara att slå ihop Kommunerna. 
 
Mindre administrativ kostnad för samhället med ett kommunhus istället för två.  
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Ön är för liten för att ha två kommuner.  
Varför ha två uppsättningar av kommunstyrelse och administration. 
Hela Ön behöver administreras tillsammans. 

Samordningseffekter. 

En kommun vore bra eftersom det inte bor så mycket folk här. 
Ett enat Öland, tror jag kommer att gynna dom flesta ölänningar och vilka samordnings vinster som kan 
göras. 
Säg upp alla anställda på de båda kommunhusen och rekrytera rätt personer med högre kompetens, tack. 
Skulle tro att det finns en hel del besparingar att göra om svågerpolitiken fick ett slut.  
Små kommuner har svårt att klara sig ekonomiskt. I EN större kommun kan verksamheterna effektiviseras. 
Man kan också skapa bättre kompetens bland både tjänstemän och politiker. Rekryteringen till politiker har 
till synes varit svår i bägge kommunerna. Man får en större bas för rekrytering alltså. Idag hävdar många att 
en bra kommun måste ha minst 30-40 tusen invånare, och vi kommer väl upp till ca 25.000 med en 
hopslagning. I övrigt tycker jag man skall göra som Axel von Oxenstierna gjorde i hela Sverige på 1600-talet; 
Utreda Ölands geografiska och demografiska strukturer och därefter planera nya strukturer, t ex en ny 
centralort som INTE är Mörbylånga, Färjestaden eller Borgholm. 
Vi blir starkare tillsammans.Vi kan då ha samma regler när det gäller bl a vägning av hushållsavfall. Detta 
gäller inte i Mörby 
långa kommun och det gör att soporna slängs på olika  platser  
t ex rastplatser. 
En kommun blir bättre för alla på Öland. 
Öland har idag för få boende på ön för att ekonomiskt klara de utmaningar som finns i framtiden. Man 
behöver därför effektivisera och rationalisera nuvarande kommunala administration i form av två 
självständiga kommuner till en stor kommun. 

Jag tror vi blir en starkare kommun om vi är en kommun i stället för två 
Ölands överlevnad inför framtidens utmaningar. 
Två kommuner är förvirrande och förlegat i våra europeiska grannars ögon. 
för mig betyder både punkt 2 och 3 att varje fråga ska dras och bestämmas på två ställen.(byråkratiskt och 
fördyrande) Och min tanke är också att om inget görs nu blir det ingen mer gång utan alternativet blir att 
nästa gång blir det en uppgång i Kalmar för att få det att gå runt.  
Genom demokrati kan vi hjälpa varandra. Anser också att Öland är så litet att det skulle gynna allt och alla 
på ön att kommunerna blir en. Tillsammans är vi starka och det gynnar oss med att få in både kompetens 
utifrån och att vi kan hävda oss utåt i samhället! Tror det skulle gynna ekonomin och att då kunna satsa mer 
på barn o äldre omsorg! Bl.annat 

För små kommuner som det är nu. Mycket dubbelarbete och arbetsuppgifter som kan skötas på ett ställe. 
Ganska naturligt. Det är på Öland vi bor.  
Det är till Öland sommarboende och turister kommer. 
Ingen säger att jag ska åka till Mörbylånga kommun/ Borgholms kommun. Det är till Öland du åker.  
Öland är ett väl inarbetat koncept. 
Klarar Gotland att vara en kommun,så gör vi det också. 
Vi är för små ensamma. Tillsammans har vi lättare att få kompetenta tjänstemän att söka tjänster i 
kommunen. Lättare att samordna större inköp och investeringar. Ett rationellare arbete totalt.  

Ett enat Öland!  Inte 2 kommuner som slåss.  

Mindre byråkrati.  Effektivare drift.  Större är starkare. 

För att bli starkare helt enkelt. 

Vill egentligen slå ihop öland med kalmar kommun. 

Självklart val! 

Dyrt att ha två kommuner med så få invånare.  
Ölands har idag två kommuner vilket verkar överdrivet med tanke på få antal medborgare. Man borde bli 
mer efeltiv med en kommun kanske med ett antal kommundelsnämnder en för syd,mellan o norr. 
Jag tror att det är ett alternativ att spara in mycket på bl.a. de administrativ utgifterna. att vi måste tänka 
många år framåt och glömma alla gamla rivaliteter som jag som inflyttad kan höra hos de infödda 
Ölandsborna. 
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 Se oss som samarbetande öbor, med ett mål att det ska bli en så bra framtid som möjligt för alla från norr 
till söder. 
Många saker borde bli lättare tex VA utbyggnad. Skola och barnomsorg. Och det skulle inte behövas så 
många tjänstemän och jag tycker Öland är för litet för att behöva två kommuner.  

Få en stor och enhetlig kommun för Ölands bästa. 

För små kommuner som det är idag. Tillsammans blir vi starkare! 
Tycker att den kommunala verksamheten i många fall skulle må bra av att gallras, så att kompetenta 
personer besitter viktiga poster, och slår man ihop kommunerna måste det väl finnas några att välja mellan. 

Effektivare, mer ekonomiskt, starkare. 

Det blir bäst med en kommun 
Tror att det blir stora samordningsfördelar. Samtidigt måste det nog till kommundelsnämnder som tar 
tillvara södra o norra Ölands glesbygdsproblem. 

Ett måste för framtiden så vi kan behålla kompetensen. 

Jag tycker vi kan gå ihop med Kalmar Kommun och bli en stor och stark kommun.  
Genom en sammanslagning bör en effektivare kommunal organisation kunna uppnås där kompetens på 
olika områden kan generera synergieffekter mellan de olika kommunerna ( hur man hanterar saker inom 
olika områden ( te x äldreomsorgen och skola) 
Helst skulle jag vilja ha två kommuner, men det är två små kommuner och det blir nog bättre med bara en 
kommun 
Med en kommun kan vi få vi skattebetalare få mer för våra pengar. Effektivare kommunal organisation bör 
ge mer pengar till kommunal service istället för att betala löner till onödigt många politiker och kommunala 
tjänstemän.  

Bättre med en stor kommun än två små ger bättre ekonomi 
Det finns en del att spara på att ha en kommun, istället för två, rent administrativt. Antalet invånare är för 
litet för att vara uppdelat på två kommuner. Det handlar om samma rättigheter och skyldigheter, 
möjligheter och utmaningar.  
Jag ser bara fördelar med en sammanslagning, både ekonomiskt, kulturellt, socialt och för turismen. 
Enhetliga system, personal som kan rotera, en administrativ enhet i Färjestaden kan spara mycket pengar 
och även skapa en samhörighet för alla ölänningar.  

mindre administration totalt 

Minska kostnader, agera som helhet, kompletera varandra (norra och södra)  
Slöseri att två så små kommuner skall hålla sig med var sin förvaltning och adminstration. Kommunalskatten 
kan användas mer effektivt till nytta för oss aom bor på Öland om over-head minskas. 

Stordriftsfördelar rent generellt. 
Största samhället och det centrala skall bli huvudort! 
Färjestaden 
För att få en bra framtid för Öland tror jag på en sammanslagning. En effektivare förvaltning som jag också 
tror kan bli professionellare än idag. Vi bör lyfta blicken och släppa allt smågnabbande som jag upplever det 
idag. Vi borde sitta på samma sida skrivbordet helt enkelt. Då kan resurser frigöras för att ta vara på vårt 
unika landskap. Exempelvis att vid nybyggnation också ta tillvara på den byggnadstradition som finns, att 
låta arkitekter ta fram hustyper som har en anknytning till Öland istället för dessa villamattor som nu läggs 
ut som inte en arkitekt varit i närheten av. Jag tycker vi bör skapa saker som är attraktiva på sikt. Idag är 
debatten alltför kortsiktig. 
Se på Gotland och den styrka de har av attt vara en kommun! Starkare ekonomi och stärkta administrativa 
resurser är viktiga. 

Öland är för litet för två kommuner. 
Idag är kommunerna duktiga på olika sätt. En kommun blir därmed mycket starkare. Vi är så få invånare så 
det finns ingen anledning att vara två kommuner. Dessutom är namnet Öland starkare. Alla vet var Öland 
finns men inte namnet på de nuvarande kommunerna. Ölands kommun - det är kraft i det namnet. 
Ekonomiskt skulle man också tjäna på en sammanslagning. 
- få ut mest av pengarna som det kostar att hålla en kommunledning. 
 
- bättre utnyttjande av kompetensen och erfarenheten 
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- antalet invånare motiverar inte att ha två kommuner 
Två av de frågor som jag bedömmer som viktigast behandlas bäst av EN sammanslagen kommun. 
 
Jag kan kan tycka att frågorna pekar mot fördelar med sammanslagning. Finns onämnda frågor (men 
oviktiga för mig) där nuvarande kommunsituation är bättre.  
Bättre och smartare ekonomi. Tydligare ansvar. 
Skulle ville föredra en Kalmarsunds region; dvs att Mörbylånga och Borgholm tillsammans bilder en 
kommun med Kalmar! 
Satt igår på företagarföreningen och lyssnade på alla partier från båda kommunerna och de tänker ju exakt 
lika så varför ha 2 pytte kommuner när vi får en starkare ekonomi och starkare röst när vi blir en kommun.  
Och Inte minst betydelsen att få heta vårt Ölands kommun skulle se sammanhållning istället för det småtjafs 
man har hört talas om tidigare. 
Jag bor i dag i stora rör och tillhör borgholms kommun. min granne 50 meter till vänster tillhör Mörbylånga.  
Sopbilen går förbi mittt hus för att tömma grannens . Detta är idioti och slöseri  
Bättre utnyttja Ölands tillgångar. 
 
En starkare röst på fastlandet 
 
Inte öka Kalmars infytande 
Litet nog att vara en kommun trots avståndet norr till söder. Minskad administration i form av ett 
gemensamt kommunhus. Vi har båda samma intressen. 
För att möta de framtida utmaningarna behövs det ett större befolkningsunderlag. Bäst vore kanske att 
Kalmar, Torsås och Öland blev en kommun 
Se punkterna och kommentaren markerade ovan. Även större kommuner och städer har svårt att rekrytera 
kompetent personal. Genom att gå ihop får man möjlighet till fler personal per arbetsplats (tex inom 
ingenjörsyrken) så att man kan samarbeta och bolla saker. Och dela upp frågor så att man gör det man är 
bäst på. Även underlaget till politiker blir större. 
 
Kommunerna har olika styrkor och svagheter och man skulle få en större balans och kunna samverka. 
 
Så småningom tycker jag att man skulle gå ihop med Kalmar kommun. 

Gotland är större och det är en kommun, behövs inte så många chefer med en kommun 
Vi är för små för att vara två kommuner. Sämre urval på viktiga poster där hög kompetens krävs. 
 
Om det inte blir en kommun måste samarbetet öka markant för att vara starkare utåt. Ta del av kunskaper 
och utbyta erfarenheter. Onödigt att uppfinna hjulet om igen.  
En större kommun ger bättre trygghet i flera aspekter för invånarna. Tänker särskilt på de äldre, skolorna 
och näringslivet. De kommunala pengarna fördelas förhoppningsvis ut på ett mer rättvist sätt. Där den ena 
kommunen svajar så backar den andra upp. Jag tror att om man går samman är vi starkare. 
Egentligen tycker jag att Öland skulle tillhöra Kalmar - då skulle det bli ännu bättre 

Vi är inte fler än vi borde kunna sammarbeta. 

Vansinnigt att ha två kommuner på så få invånare 
Färre politiker medför mindre kostnader. Sannolikt också därmed färre politiker som tänker snävt och som 
inte har en förankring i verkligheten, "klimatproblemet" vilket är det allra viktigaste att ta hänsyn till nu. Vi 
har ju snart tappat bort 20-30 år utan att direkt göra något utan nu får vi problemen så det är verkligen 
dags. En större kommun är en bra början. 

Att det blir lättare att få kompetent folk på alla poster. 
Vi kommer troligtvis bli ihopslagna förr eller senare så då är det bättre att slås ihop innan vi blir tvungna 
(kommunreform). Det är för dyrt att ha två så små kommuner.  

Hälften så många kommunalpolitiker att försörja 
Lättare att lyssna på en röst. Om målet är ökat samarbete mellan kommunerna för att klara utmaningar etc 
så verkar det vettigt att slå ihop dem till en och samma. Förhoppningsvis ger det kortare beslutsprocesser 
och större öppenhet. Men, vad vet jag...  
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Fullständigt naturligt sett ur både geografisk och demografisk synvinkel.  
Det skulle ha gjorts för länge sedan ! 
Flytta kommunhuset 
till Färjestaden, nära till fastlandet, bra vid sammarbete med andra kommuner, allt för att spara  PENGAR 
och MILJÖ.  

Ju större desto starkare.Använda de olika kommunernas kompetens. Öka "vi"känslan på Öland. 
Kommunerna är för små för att stå på egna ben. Mindre kostnader för politiker och tjänstemän. Lättare att 
rekrytera bra tjänstemän. Måste ta ett helhetsgrepp om Öland. Tokigt att olika regler gäller i norr och söder. 
Önskar mindre bypolitik där man glömmer bort helheten. 
Kommunerna är för små för att hålla god kompetens på alla nivåer. Vi slipper uppfinna "hjulet" två gånger 
om vi samarbetar. Vi slipper kanske dyra konsulter. 
Kan Gotland vara en kommun kan vi. 

De nuvarande två kommunerna är för små, vi behöver bli starka tillsammans. 

Kommunerna borde slås ihop med Kalmar 
De två kommunerna är för små. Även en kommun på Öland blir för liten, man borde slå ihop sig med 
Kalmar. 
Varför sitta med två kommuner på denna lilla Ö helt befängt. 
Borde kunna sammarbeta bättre med hela Öland som ett intresse inte två delar 

En större kommun är alltid bättre än 2 små Det är lättare att göra sin röst hörd mot  "omvärlden" 

En större kommun = större inflytande regionalt och nationellt 
Med 22 000 invånare borde det räcka med en kommun. Onödigt med två kommunalråd t ex. Billigare 
"driftskostnader". 
Viktigt att att ta hänsyn till hela ön, även till de som bor längst i söder och de som bor längst i norr. 
Kommuncentrum bör ligga centralt ex i Borgholm.  
Det är med stor tvekan jag väljer det första alternativet. 
Det är alltför ofta den egna delen av Öland prioriteras när det gäller olika samarbeten mellan nord och syd i 
vardagslivet, Men det är nog ändå mest förnuftigt att Öland är en kommun ur alla tänkbara aspekter. 

Tillsammans står vi starka! 

Invånarantalet är på sikt ej bärbart med två kommuner  

Större bättre 
Öland som en kommun blir lättare att marknadsföra. Samordning i en mängd frågor som kommer att göra 
kommunen mer kostnadseffektiv. En kommun kommer att stärka gemenskapen mellan ölänningarna plus 
att man kan kanske eliminera bytänkandet på sikt. Som ölänning ska man känna sig stolt över sin ö och 
arbeta för att hela Öland ska leva. Starkare röst i miljö och klimatfrågor.  

Två kommuner kostar för mycket 
Det känns onödigt att ha två kommuner på ca 25000 invånare. Borde gå att slå ihop och förbättra samt 
effektivisera verksamheten. Vattenbristen borde lösas gemensamt. 
Enda sättet att mota bort politikernas och gamlingarnas småsintet. 
 
Den banala grundakolefrågan var brutal att betrakta. Skitnödiga politiker som bara bryr sig om sina egna 
utan att se till allas bästa, mycket pinsamt och beklämmande att behöva betrakta. 
 
Dessutom är jag mäkta trött på sosseriet norröver och tror och hoppas Mörbylånga skulle kunna bidra med 
mer borgerlig vind. Företagsamhet istället för ständigt landsbygdsgnäll som nu. 
 
Kolla bara på Lublin, snackar socknar?? Trögsynt så luften skakar. 
 
Lägre skattesats lockar också stort, liksom en gnutta industri från söder. Då menar jag inte dödsfabriken 
eller vårt börsbolag utan bolag som skapar värde och förädlar utan lidande. 

Ölands kommun är ett starkt varumärke. Tillsammans kan vi bättre sälja detta varumärke. 
Tror på bättre ekonomi och sammanhållning. Starkare tillsammans för trygghet, o fler vill flytta hit/hem om 
möjlighet till fler arbeten o skolor finns.  

Öland blir starkare att vara en kommun i alla syn punkter. 
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Logiskt med en kommun på en ö. Tror inte samverkan räcker. Man behöver inte ha alla funktioner i ett 
kommunhus. Behövs kanske starka kommundelsnämnder på norra och södra öland. Sen tycker jag genuint 
illa om att man i rapporteringen från Öland kommer att säga "i öland beslutade man...." 
Ölands kommun är ett starkt varumärke. Tillsammans kan vi bättre sälja detta varumärke. 
Det senaste förslaget (från Mörbylånga) att nära Stora Rör bygga tunnel via nedsänkta moduler ( där 
djuprännan bibehålls genom att spränga ner en modul) är ett lysande förslag. Små reparationsbehov. Sväljer 
de stora turistströmmarna. Och bron anlöper på Ölands mitt. Något som är viktigt. På så sätt halveras de 
ändlöst långa turistströmmarna, som tråkiga för turisterna, men som är ännu tråkigare för oss ölänningar 
som får svåra lokaltransporter under turistsässongen.  Den öppna bron kan åter få bli trefilig, med en 
avgränsad cykelfil. 
Samma mål med turism 
Samma intressen med miljö 
Samma förutsättningar som Ö-bor 
Minska administrationen med färre kommunanställda 
Gemensamt förbättra förutsättningar för nystartade företag, större attraktionskraft då Kalmarbor i denna 
generationen kan tänka sig jobb+bo på Öland vilket var otänkbart för 15 år sedan 
Ger bättre ekonomisk helhet och kraft samt att Öland som helhet är ett begrepp i övriga Sverige. Många har 
ingen aning om att det ör två kommuner. 
De båda kommunerna är idag för små (drygt 25 000 invånare) och därför blir skattekraften låg. Det blir på 
sikt svårt att upprätthålla den samhällsservice skattebetalarna kan förvänta sig. 
 
Skulle gärna se Färjestaden som centralort, inte Borgholm, då ju Färjestaden expanderar och ligger bra till 
vad gäller förbindelser till fastlandet. 
Kompetens,resurser,erfarenheter,utveckling mm samlas på ett ställe och kan nyttjas på ett effektivt sätt. 
Större beslutstransparans för medborgarna kanske?Ekonomisk vinst rent organisatoriskt/administrativt?? 
Öland är ju trots allt ett litet landskap. 
Men absolut ingen sammanslagning med Kalmar!!! 
När kommungränserna blir ett hinder för beslut som behöver tas för medborgarna. När det blir svårigheter 
med olika politiska parti som styr. Jag ser bara fördelar med samarbetet över hela ön gynnas. 
Idag är det svårt att få tjänstemän med hög kompetens. 
Kanske det blir bättre med en större kommun? 
Bör rimligtvis bli enklare administration, färre välbetalda chefer, slippa vi och de-tänkandet. Vi är ju i alla fall 
ölänningar allesammans! 
Vi har mest att vinna på en sammanslagning . Många frågor har vi gemensamt. Bra att slå våra kloka 
huvuden ihop och göra det bästa för vår ö. 
Mycket att käna på att man inte behöver utreda samma saker i båda kommunerna givetvis är det mycket 
annat som man spararer in på 
Man kan slå ihop tekniska och  
Borgholms energi besparing på högre tjänster.  
Mindre personer som leder Ölands kommunalförbund 
En kommundirektör  En socialchef  med flera chefer  mycket mycket mer 

För litet för två kommuner 
Den humana massan talar för en kommun, jmf Gotland.  
Bättre ekonomi med en kommunal förvaltning istället för två.  
Vi borde i allt vi gör tala om ett enat och inte ett delat Öland 
En större ekonomisk kaka för större och långsiktigare investeringar för hela Öland.   
Öland är ett svårslaget varumärke med en ös naturliga avgränsning. 
Vid förra folkomröstningen påstods att Mörbylånga skulle förlora ekonomiskt på att gå samman. Då och 
fortfarande släpar M dock efter B i grundinvesteringar. 
Öland är för smalt sas det också. Häpp! 
Kommunhusets placering var tydligen en stötesten. Med ny teknik via nätet kan organisationen spridas ut 
och demokratin mot medborgarna bevaras. 
25 000 invånare är ingen stor kommun. Liksom på större Gotland - en kommun sedan 45 år - finns klara 
fördelar med att ha en ö = en kommun. 

tror att det blir det bästa för att kunna sammarbeta på olika nivåer. 
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Behålla och locka till oss kompetent folk. Rationaliseringsvinster som förhoppningsvis ger bättre ekonomi. 
Vid förra folkomröstningen påstods att Mörbylånga skulle förlora ekonomiskt på att gå samman. Då och 
fortfarande släpar Mörbylånga  efter Borgholm i grundinvesteringar. 
Öland är för smalt sas det också. Inget bra argument. 
Kommunhusets placering var tydligen en stötesten. Med ny teknik via nätet kan organisationen spridas ut 
och demokratin för medborgarna bevaras. 
25 000 invånare är ingen stor kommun. Liksom på större Gotland - som är en kommun sedan 45 år - finns 
klara fördelar med att ha en ö, en kommun. 

Jag tycker det på sikt blir bra på alla sätt och fick jag som jag vill blir Öland en del av Kalmar kommun! 
Kommunikationssätt och annan infrastruktur på dagens Öland gör att det "inte är lika långt från norr till 
söder som förr".   Därför är det onödigt med tjänstemän med god kompetens och höga löner på två håll.  
 
Inrätta en gemensam Ölands kommun med kommunhus i Färjestaden, som ju är den ort dit alla kommer till 
då man åker till och från fastlandet.   Denna placering underlättar även samarbete med kalmarregionen - ett 
samarbete som kommer att vara alltmer viktigt i framtiden.  
 
Se Öland som en god del av Sverige både att bo på och att njuta fritid på.  Arbeta bort den " töntkänsla" som 
nu ofta finns över vår ö. 
 
Birgitta Rehn, ölandsbo i Vickleby sedan sju år.  
Lägre kostnader för administration o politiker. Beslut som gynnar hela Öland och inte bara norra eller södra. 
Gotland som är betydligt större o har fler invånare har bara en kommun! 
Förväntar mig att resultat blir en effektivisering av den kommunala administrationen inkl. halvering av 
antalet politiker och därmed lägre kostnader, vilket kan användas i kommunens basverksamheterna. 
jag tror att vi blir starkare tillsammans på alla sätt. Den stora utmaningen som jag ser det är att inte glömma 
bort norra och södra Öland och de som bor där. Det är viktigt att hela Öland hålls levande året runt. 
Jag är inte säker på att en kommun är det bästa! Jag vet att det finns gamla motsättningar mellan de olika 
kommunerna, en slags misstänksamhet. Jag är själv rätt ny på Öland och vet inte om gamla motsättningar 
går att överbrygga? Samtidigt som jag tror det skulle vara bra att vara en stor kommun i länet. Med 
digitalisering borde det gå att "minska" geografiska avstånd och också att samordna de kommunala 
uppdragen/tjänsterna. Å andra sidan visar exempel från Norge att små kommuner är effektiva. Öland som 
en kommun är en liten enhet, åtminstone befolkningsmässigt. Jag tror det är lika bra att satsa på att skapa 
en ny, välfungerande kommun. Och lägga resurser på att få med sig medborgarna! 
Det är rimligt att anta att en kommun skulle leda till betydligt lägre kostnader inom kommunens 
organisation samt betydligt större möjlighet att hitta kompetens i vår till antal lilla befolkning. Det borde 
dessutom finnas synergieffekter i allt från skola, äldreomsorg, turism, lantbruk samt övrigt näringsliv där 
man bör ha en gemensam dialog och strategi för framtid och nutid som gynnar hela ön.  
Ekonomiska fördelar 
Befolkningsmässigt starkare utåt sett med 25.000 innne- 
vånare. 
 
 
 
 
 
 
  
Högre kompetens hos kommunal personal. Det finns stora brister på många områden, men det finns även 
duktig personal. 
 
Högre politisk kompetens. I Mörbylånga kommun är det en mycket svag politisk ledning där långsiktigt och 
strategiskt tänkande saknas. Man löser varje fråga för sig och verkar mest tänka på vem det gynnar eller 
missgynnar. Den administrativa ledningen i Mörbylånga är också mucket svag, och har varit så länge. 
 
Möjlighet till förbättrad ekonomi och rationellare arbetssätt. 
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Öland måste börja "sälja" sig gemensamt. Ibland uppträder kommunerna som barnungar mot varandra. 
  
Man måste vara mycket mer aktiv med turismen än man är idag. Det behövs gemensamma tag för hela ön 
annars riskerar turismen att minska. Idag finns inga, inga satsningar från Mörbylånga kommun när det gäller 
turism. Det är Kalmar kommun som säljer Öland åt den södra kommunen.  
 
Det bästa vore att slå ihop kommunerna med Kalmar. Kalmars mindre tätorter sköts bättre än de mindre 
tätorterna på Öland.    

Måste vara mera lönsamt att ha allt samlat i ett kommunhus.  

Mer pengar till befolkningens behov o mindre till arvoden o administration. 

Mörbylånga kommun är sjukt värdelös. En jävla svågerdemokrati.. 

Dubbla kommunhus, dubbel administration. Kan Gotland så kan vi, En kommun tack! 

Troligtvis mera lönsamt med en kommun. 

Ser inga fördelar med två kommuner 

vi är bara 25000 tusen invånare vi ska kunna samarbeta. 
Vi är inte så många på ön så det blir lagom med en kommun. Ingen utomstående vet ändå att vi är två 
kommuner.  

Öland är en ö. 

Administrativa gränser har inget berättigande i den globala värld vi lever i. En ö - en kommun! 
Enad kraft för en levande landsbygd och för att bevara Öland unikt. Mörbylånga har dålig dynamik i 
kommunhuset och Borgholm har dålig ekonomi... Gör enad front och lägg kommunhuset i Färjestaden eller 
Glömminge. 
Ett unikt Öland är viktigare än två unika kommuner. En stark Ölandskommun utan Mörbylångas 
personalmotsättningar och problem och utan Borgholms dåliga ekonomi.  

Halvering av kostnader i Kommunalkontor( 1 istället för 2) 
Under förutsättning att nytt kommunhus läggs mer centralt på ön, t ex i närheten av Algutsrum med goda 
parkeringsmöjligheter  
Hela ön bör skötas likadant.  Bägge nuvarande kommunerna har olika starka sidor och kompletterar 
varandra. Resultatet borde bli en stark och lagom stor kommun. 
Framtiden kommer att ställa större krav på kommunen varför en stark kommun är att föredra för att 
ekonomiskt möta dessa krav. 

Ekonomiskt vinner vi på att vara en kommun  

Ser Öland som en enhet 

Befolkning för liten för 2 

De bägge kommunerna är alldeles för sm var för sig 

Marknadsmässigt bättre med en kommun 
Se svar på fråga 1 
Vi är EN Ö, med en kommun blir vi starkare helt enkelt 

Skalfördelar när de fasta kostnaderna delas och blir lägre.  
Ekonomiskt och kompetensmässigt klarar inte två små kommuner utmaningarna som väntar de närmsta 
åren.  
Synergieffekter och bättre koordinering. Bättre sammanhållning i kommunen, tror de flesta anser att de 
tillhör Öland och inte Borgholm eller Mörbylånga.  
1. Nivån på politiker och tjänstemän skulle troligtvis höjas.Med kostnadsbesparingar som följd.  
2. Hoppa över steget med en kommun gå samman med Kalmar. 

Minska på kommunala OH kostnader. Få en bättre ekonomi och kunna göra oss hörda.  
Effektivisering och kompetensutbyte inom flera kommunala områden, tex inom miljö, livsmedel, bygg så får 
handläggarna fler kollegor att bolla frågor med vid sammanslagning  
Den demografiska utvecklingen gör att Ölandskommunernas ekonomiska underlag blir svagare för varje år. 
Dessutom har vi hård konkurrens från t ex Kalmar om arbetskraft, arbetstillfällen osv vilket gör att den 
arbetsföra delen av befolkningen har incitament att flytta. Detta leder till att kommunerna får det ännu 
svårare att satsa på såväl infrastruktur som förskolor, skolor och annan kommunal service eftersom 
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skatteintäkterna minskar än mer, och det blir svårare att locka kompetens, inflyttare och företag. Slutligen 
leder en sammanslagning till att Öland kan stå starkare vad gäller både regionala och nationella frågor. 
(Jämför Gotland) Så: ekonomin är grundargumentet - även vad gäller miljön och bevarandet av Ölands unika 
värden. 
Mörbylånga kommun är dåligt styrt. Många underliga beslut är tagna som inte ser till allmänhetens 
önskemål.   
Borgholm och Mörbylånga har samma intressen och brottas med samma problem. Vi kommer behöva 
samarbeta i mycket större utsträckning i framtiden. Både vad gäller miljön och infrastruktur. En kommun 
blir starkare och mer konkurrenskraftig.  
Det känns som ekonomiskt vansinne att ha två kommuner i Sveriges minsta landskap. Dubbel administration 
som bara kostar onödigt mycket för skattebetalarna. Gotland är ett gott exempel på ett landskap med en 
kommun för att inte tala om Härjedalen som är mångfalt större än Öland till ytan. Som jag ser det finns det 
inget som motiverar att behålla två kommuner, det är bara småaktigt revirhävdande att förespråka två 
kommuner. Ju förr desto bättre med en sammanslagning. 
Bättre ekonomi 
Samarbete 
Större möjlighet till stora investeringar som gagnar hela ön 
Folkmängden 
En starkare röst gentemot fastlandet 
Förhoppningsvis besparingar inom administration 
Kommunerna är för små som de är idag. För mkt koruption, svågerpolitik och godtycklighet. Att slå ihop 
kommunerna kan till en början bli tuff men på lång sikt är det troligtvis det bästa. Större möjlighet till att 
påverka till förbättrad ekonomi.Öland måste bli bättre på att påverka uppåt mot de större kommunerna 
som "skor" sig på Öland. Finns mkt pengar att tjäna om ex folk/företag folkbokför sig här under 
sommarhalvår. Sedan ett bättre samarbete mot fastland som Kalmar/Oskarshamn/Västervik. Se varann som 
resurs/komplement och inte som hot. 

Blir effektivare, t ex vattenförsörjning, marknadsföring av Öland,  
Vi klarar inte framtiden med två så små kommuner. Gotland verkar klara sig som en kommun. De som bor i 
Ottenby och Byxelkrok bor ändå i ytterområden även om vi har en eller två kommuner. Jag tror på en stark 
ölandskommun.  
Det förvånar mig mycket att det fortfarande är två kommuner. Ön är förvisso lång och skiljer sig på vissa 
punkter men en gemensam strategi är också avgörande för öns överlevnad och utveckling.  
Turismen kommer att bli än mer viktig för Öland och då krävs ett helhetsgrepp.  
Det finns alldeles för många  uppenbara fördelar ekonomiskt med att slå ihop kommunerna som inte går att 
blunda för.  
Det skulle även öka öns inflytande och förtroende att stå enade.  
Tror på en kommun eftersom förutsättningarna är så olika idag för norra respektive södra Öland både 
ekonomiskt och befolkningsmässigt.Vi måste gemensamt arbeta för ett starkare Öland och endast 
tillsammans,som en kommun,blir detta möjligt. 
De flesta företag går ihop till större enheter för att öka lönsamhet och få mer inflytande större 
marknadsandelar den utvecklingen bör nog även gälla kommuner,landsting och alla verksamheter enligt 
min åsikt 

Själv klart en kommun 

En kommun ökar kompetensen hos våra förtroendevalda och våra tjänstemän.  

Slå ihop om det innebär att administrationen minskar också. 

I en förlängning förmodligen ihop med Kalmar också.... 

En kommun kan göra Öland starkt. 
Framtidens utmaningar är för stora för små kommuner. Helst skulle antal invånare bli 50000 minst för att 
det ska bli bra. Optimalt är att slå ihop M-långa, Borgholm och Kalmar. Men öland en kommun kan duga.  
Mer ekonomiskt med en gemensam kommun, tillsammans gör vi Öland starkare som varumärke, unikt 
landskap, ta till vara på kompetensen som finns i båda kommunerna. 

Ett starkare, mer kostnadseffektivt landskap. 
En stor kommun gynnar alla. Vi bor i en kommun skriven i en annan för att garanterat få skola och 
barnomsorg på det stället där det fungerar bäst för oss. 
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Skapa ett starkare öland. 
Inte bara samarbete utan jobba mot samma mål. 
Som ett 1:a steg så tycker jag att Öland skall vara en kn. Inom en snar framtid (10-15år)bör en 
sammanslagning med Kalmar, Nybro, Torsås, Emmaboda kn + kanske någon mer ske för att få en total 
befolkning på mer än 100.000 st i kommunen. Detta för att "starkare" kommun i framtiden vad gäller 
ekonomi, äldrevård o demokrati.  
Vi är inte fler invånare utan det måste räcka med en kommun. Vi sparar pengar på att slippa dubbla tjänster 
inom kommunförvaltningen. 
Med tanke på att Öland är en ö och vi behöver en stark ekonomi för att klara av de framtida investeringarna 
i klimat och miljö. Vi behöver inte två kommuner på denna lilla ö vilket skulle göra att vi belastar ekonomin 
mindre. 

Vi är så få invånare på Öland att det ej behövs två kommuner 

Ölands två kommuner bör ha Ölands bästa för ögonen.Minska kommunal administration.  

Det enda rätta är att gå tillsamman och bli större och starkare. 

Onödigt med två  

Både norra och södra Öland kan dra nytta av varandra samt att ekonomin förbättras 

För mig verkar det vara klokt att slå ihop de två kommunerna. Kan Gotland kan väl vi!! 

vi blir starkare. 
Samarbete istället för det som är nu. Alla drar åt samma håll. Satsa på det öländska och unika gemensamt. 
Främja kulturen, konstnärer, hantverkare,  Capella, folkhögskola, Himmelsberga och matproducenter mm. 
Kulturhus och simhall önskas. 
Bygga en ny bro som fungerar. 

Starkare ekonomi med en kommun framförallt. Öland med dess invånare är för litet för två kommuner. 

Två små kommuner har svårt att var för sig klara framtidens utmaningar 
Man behöver ta ett helhetsgrepp om Öland, turismen, näringslivet och den kommunala servicen. Det 
kommer bli lättare med kompetensförsörjningen. Många utmaningar i framtiden för att hela Ön ska leva. 
Både landsbygden på södra och norra Öland har samma problem med en åldrande befolkning, några få 
storbönder och utflyttning av fastboende. Öland får inte bli ett reservat för golf- och fågelskådande bättre 
bemedlade pensionärer som bor och är skrivna på annan ort halva året.  

Öland är En ö med gemensamma utmaningar  
Jag tycker, att det blir enklare att förvalta kommunen. Men jag skulle kräva att alla serviceinriktningar (skola, 
socialförvaltningen mm) ligger i lagom avstånd oavsett var man bor på ön. 

Större enhet, som borde ge mindre kostnader med personal. 
Vansinnigt att Ölands befolkning är uppdelade i två kommuner. 
Halvera antal politiker. Kostnadseffektivt 
Fungerar under förutsättning att man tar hand om HELA Öland. I en kommun kan man flytta ut nämnderna 
till Södra Möckleby eller Grönhögen i södra änden och motsvarande i norr till Löttorp, Böda eller Byxelkrok. 
 
Samma sak gäller de äldre som måste kunna få boende inom hela kommunen, inte bara de tre större 
orterna. 
 
Kollektivtrafiken måste fungera i hela kommunen. Ska folk kunna flytta till Öland och till exempel pendla till 
Kalmar utan körkort behövs mer än en busstur på morgonen och en på eftermiddagen. 
 
Samtidigt ska inte en kommun styras från varken Mörbylånga eller Borgholm. Styrs i sådana fall från 
Färjestaden med närheten till Kalmar eller bygg helt nytt mitt i en ölandskommun. 
Jag tror o hoppas på att Borgholm värnar mer om landsbygden och lägger inte allt i centralorten som 
Mörbylånga gör. Varför kan inte barn bussas från F-staden till Mörbylånga där vi har en högstadieskola som 
är väl fungerande men behöver upprustning. Vår kommun är allt för mycket skuldbelagd. Det vore bättre att 
ge de äldre ett boende på södra Öland för att kunna bo kvar i sin hembygd. Vatten är en rättighet men 
kostar pengar lägg pengarna på östra Öland. Vad gjorde Borgholm, jo med en gång ordnade man ett 
avsaltningsverk på norra delen. I Mörbylånga tar allt för lång tid för allt ska utredas först,utom när det gäller 
att bygga skolor i Färjestaden. Nu vet jag inget om Borgholms ekonomi men vi i Mörbylånga betalar på allt 



 44 

för stora lån och har politiker i toppen som är alltför egocentriska det är ju trots allt så att hela ön ska leva. 
Vi har så mycket vackert att se och leva för. Är infödd ölänning och hoppas att jag kan så förbli. 

Öland är ett begrepp. Detta stöds av kommunnamnet. 

En ö en kommun. Tillsammans är mer kostnadseffektivt? 
Båda kommunerna har i stort sett samma mål 
mindre byråkrati 
noll konkurrens 

det enda rätta en ö en kommun 

En sammanslagen administration har möjlighet att leverera en högre kvalitet på kommunala tjänster.  
Öland behöver EN stark ledning som fattar beslut som är bäst för Öland som helhet och inte bara det som 
är bäst för respektive kommun.  
Det finns säkert stordriftsfördelar att dra fördel av inom olika områden - som en kommun.  

Det måste bli e bättre ekonomi om vi slås ihop.Öland är för litet för att ha 2 st kommuner. 

Ölands röst i omvärlden, kompetenstillgång och ekonomiska styrka skulle förbättras. 

Dyrt med 2 kommuner. 

Förhoppningsvis kan det bli bättre. Samarbetsmässigt borde alla vinna på en kommun.  

Tillsammans kan vi bli starkare 
Billigare adimistration. Bättre med en kommunal budget. Jämnare fördelning av kommunala pengar till hela 
ön, särskilt de som bor längst i norr eller längst i söder. 
Förordar en kommun, under förutsättning av kommunens säte blir i Borgholm. Ölands enda stad och 
naturliga centralort. I annat fall är det bättre med två kommuner och ökad samverkan. 
Öland är för litet för två kommuner. Med sammanslagen ekonomi är det lättare att genomföra större 
investeringar samtidigt kostar kommunalrådens löner mindre eftersom det inte behövs lika många längre. 
Var kommunhuset ska ligga är en svår fråga men det bör ligga någonstans i mitten. 
Öland uppfattas redan som en kommun. Få utanför Öland vet ej att Öland består av två kommuner.  
Samordningsfördelar 
Rent psykologiskt att vi alla som bor på Öland är "Ölänningar" som representerar och bor i en kommun.  

Mer effektivt för att nå målet till en bättre ekonomi. 
Minskade kostnader för styrning och adminstration. 
Lättare att rekrytera kompetent personal. 
+ca 2000 fördelar till 
Bättre utnyttjande av kommunala resurser och kompetens. 
Färre antal styrande politiker och tjänstemän. 

som nyinflyttad (ca 10 år) är det helt rätt att bilda en stark kommun av Öland 
Borgholm som kommumcentrum. 
Borgholm ger medborgarna och andra mer stadskänsla, 
jämfört med"döda"Mörbylånga eller"nybyggarsamhället" 
Färjestaden 
 
 
  
Öland som begrepp och enighet blir tydlig. 

Mindre suboptimeringar. Mindre antal anställda inom kommun för att klara samma output 

vi kan nog spara både pengar och resurser genom en sammanslagning 

Det är ett måste att slå ihop de två kommunerna och framför allt spara pengar och få bättre ekonomi. 

En stark och enad kommun kan uträtta mer än två lite svagare. 
Det är inte försvarbart att ha 2 kommuner med så få invånare och allt som det för med sig kring 
administration och dubblering av ledning.  

TA TILLVARA GOD KOMPETENS HOS FOLKVALDA OCH  FRAMFÖR ALLT HOS VÅRA TJÄNSTEMÄN/KVINNOR 

Varför två kommuner när det bor ca 25-26.000 invånare. 



 45 

Öland är för litet för att vara två kommuner och de båda kommunerna har dessutom så mycket gemensamt 
som man inte lyckas driva i sin samverkansgrupp. 
Öland får en samfäld starkare röst, samt bör ge bättre förutsättningar för en starkare ekonomi och därmed 
bättre förutsättningar när det gäller rekrytering av kompetent personal till ledande befattningar. 
Ölänningarna talar med en röst och jag hoppas en högre jämlikhet  
för oss som bor på vår underbara ö. 

Det är vettlöst att ha två små kommuner på en liten ö. 
Vi behöver bli en stark kommun med ett gemensamt mål. Få en stark ekonomi och främja för äldre och 
yngre i skola och äldreboende. Stärka möjligheterna till jobb på ön även året runt och inte bara under 
sommarmånaderna.  

Öland behöver bli effektivare och få in nya influenser!  

En ö. En kommun. Ett landskap. En förbindelse. Mm 

Starkare röst för Ölands framtid 
Klarar Gotland en kommun borde vi göra det. 
Besparingar på kommunala ledamöter. Pengarna kan användas på annat. 
Starkare ekonomi. Bättre möjligheter för Märbylånga att lyfta sig från att vara kommunernas Skansen. 
Lättare att rekrytera kompetent personal. 

Gotland har bara en kommun och det fungerar ju bra. 

Samarbete och ekonomi kan gynnas. Bättre kvalité på servicen. 

större genomslagskraft vid beslut med större kommun och lättare att bli hörd mot övriga landet 
Det finns så stora utmaningar för östkusten som region i Sverige ur ett nationellt perspektiv att vi behöver 
prioritera och se en helhet framför att enbart se till Öland. Det är för snävt och vi förlorar på det på kort och 
lång sikt.  
 
Jag anser att Öland behöver gå ihop med Kalmar kommun så att vi är en uppköpare av el och vattentjänster 
och att det blir en kommunal skattesats. Vi behöver fokusera på infrastrukturen i regionen inklusive en ny 
bro, snabbjärnvägar Kalmar - Halmstad, Kalmar Oskarshamn, Västervik upp till Stockholm och att båtfärjan 
Dessi blir en del av KLTs ordinarie service så att vi kan pendal året runt med den för att avlasta bron och 
cykla till jobb och studier. Till exempel.    

Bättre ekonomi ger större möjligheter till all typ av service! 

Nödvändigt för att klara kompetensförsörjning och attrahera nya företag 
en kommunstyrelse bra utåt med varumärket Öland 
mycket av det kommunala kan klaras genom internet  
därför behöver inte avstånden betyda så mycket 
bättre att vi står enade med samtal med regering  
och andra beslutsfattare även bra för turistnäringen 

Större är starkare. Hoppas på FÄRJESTADEN som huvudort i kommunen.  

Vi kommer att klara oss bättre som en större kommun. 

Lägre skattetryck för kommuninvånarna. 
Det är självklart inte minst när det gäller skolor som ligger väldigt nära nuvarande gränser och på sätt inte 
blir fullt utnyttjade. 

en kommun lägre adminastrationskostnad, gemensam samverkan för miljön 

hela öland skall leva ej bara färjestaden 
Öland är ett starkt varumärke- samarbete från norr till söder med en gemensam profil och ekonomi kan bli 
en starkare region både inom turism och näringsliv.  

Ekonomiskt vansinne med två kompletta kommunadministrationer. 

Uppsägning förhindrar att norra Öland lämnas utanför. 

Minska administration, öka kompetens, minska oh.  

En stark kommun som kan göra Öland starkare.  

Vi är ingen stor ö, vi behöver inte två kommuner. Vi kan bli starkare ihop och samarbeta bättre. 

Två små kommuner som kan dela på resurser och kompetens, en självklar geografisk gräns 
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Ett enat Öland blir starkt ! 

Ekonomiskt fördelaktigt 

Känns mer logiskt på Ölands begränsade yta. 
DET MÅSTE VARA MERA EKONOMISKT ATT VARA EN KOMMUN. vI HAR MYCKET GEMENSAMT OCH MERA 
KAN DET BLI. dET GÄLLER BARA ATT SÖDRA OCH NORRA DELEN AV öLAND INTE BLIR BORTGLÖMDA 

Samarbete och bra för alla!  
Att bilda en Ölandskommun är ett steg att utveckla Öland och effektivisera infrastrukturen samt locka hit 
kompetens.  
 
Nästa steg är att vara en del i Kalmar kommun. 
Synergieffekter t ex vad gäller vård, skola och omsorg. Samma förutsättningar och regler oavsett var man 
bor på Öland. Vi brottas med samma problem på hela ön, har samma typ av verksamheter - bra med 
helhetssyn. 
Att samverka tillsammans och se till att ALLA på hela Öland får tillgång till kommunalt vatten. Att sydöstra 
och södra öland inte glöms bort utan att få hela Öland att lysa! Att verkligen se över dom som vill bygga nytt 
på östra sidan av ön få de och ser att de verkligen vill bo där. Och att handläggningstiden minskas.  
För att det mest rimliga alternativet inte finns med att gå ihop med Kalmar då det vore bäst när vi är en 
sammanbunden region och hör ihop.  
För få invånare för två kommuner, inte ekonomiskt försvarbart!  
 
Alla Ölands intressen måste drivas i en gemensam sak!  
 
Vi måste ta vara på Ölands varumärke och marknadsföra oss som en enad ö med olika intressen i norr och 
söder men båda lika viktiga!  
Eftersom Färjestaden är den ort som växer mest på Öland och tar mycket av övriga resurser anser jag att 
man borde ha Öland som en kommun och låta Färjestaden med omnejd vara en kommundel med egen 
ekonomi. Alt att Färjestaden blir en egen kommun och övriga Öland blir en kommun och betraktas som 
glesbygd. 
Två små kommuner kostar mer med personal och chefer och inom en snar framtid kanske vi måste gå ihop 
med en ännu större kommun, kanske Kalmar Öland om vi inte gör något nu, och då finns ingen anledning till 
att ha två små kommuner på Öland 

Ju fler desto betydelsefullare 
Det räcker med ett kommunalt styre på 25000 invånare. Det blir bättre kompetens på viktiga kommunala 
poster 

Enklare med en och samma kommun och styrande 

Ekonomin och samhörigheten; ett sunt förnuft! 
Ekonomi och sunt förnuft! Allmänheten ser Öland som ett begrepp. - Endast oförnuftiga partilojaliteter och 
angelägenheten att få behålla sina positioner och inkomster av politiken är drivkraften för att behålla två 
kommuner .   

Stora ekonomiska besparanden 

Antalet invånare på Öland är för få för att det ska vara motiverat med två kommuner.  
Genom sammanslagningen kan man minska på administrativa kostnader som i stället kan satsas på 
äldreomsorg, skola och primärvård. 
Ölands befolkning är för liten för att bära kostnaderna för två kommuner med parallella administrationer 
och verksamheter. 
Väljer detta alternativ, men vill helst att vi går samman med Kalmar . 
Mycket dåligt att detta förslag ej har funnits med. 

Bättre ekonomi och bättre samarbete mellan både skolor och sjuk/äldrevård. 

Ett bättre samarbete gynnar alla!! 

Mindre "tjafs". Mer kompetent personal, utbildade alltså, de andra skall avgå. 
Vi är bara drygt 26.000 fasta invånare på Öland. Genom att slå ihop de bägge kommunerna får vi en mer 
samlad kraft och därmed större möjligheter att utveckla de unika värden som Öland står för. Vi vet att vi 
måste få fler fasta invånare för att Öland ska nå den tillväxt som är nödvändig för framtiden. Genom en 
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kommun kan vi erbjuda potentiella invånare ett bättre urval på vilken del av Ön de vill bo på. Med en 
kommun har vi samma förutsättningar att erbjuda en god vård, skola- och omsorg. 
Genom en sammanslagning uppnår vi en starkare kommun, vilken vi kan 
erbjuda nuvarande innevånare som potentiella fasta invånare en god vård, 
skola och omsorg för alla. 
En så avgränsad geografisk del som en ö utgör ger en logisk tanke om att EN administrativ organisation är 
att föredra. Min tanke är att en kommun kan i många fall minska andelen administrativ personal och frigöra 
medel till andra samhällsviktiga funktioner. dessutom tror jag att ett helhetsgrepp på ön innebär 
synergieffekter som idag, tror jag, uteblir.    

Ekonomiska & personella fördelar 

Bättre ekonomi genom effektivare förvaltning. 
De två kommunerna har olika unika identiteter. Det går t ex en språklig gräns mellan nord och syd.  
 
Det gjordes en folkomröstning för 10 år sedan och den var tydlig i sitt utslag. Med respekt för denna är det 
viktigt att fortsätta med ett utökat samarbete men med två kommuner med var sin identitet. 

lättare att få sin röst hörd i kraft av sin storlek 
ett samlat grepp om hela ön så kan vi hoppas på fler invånare när vi talar med en röst och som resulterar 
bättre ekonomi när allt faller på plats  

En Ö, en kommun, finns ingen anledning att inte hela ön hänger ihop och samarbetar mot gemensamt mål.  
Båda kommunerna var för sig är för små.Med en större kommun kan mycket rationaliseras vad gäller 
förvaltning och omsorg m.m.Det blir lättare att rekrytera kvalificerade medarbetare.I framtiden är en större 
kommun med kalmar möjlig. 
Förutsättningarna att rekrytera kompetens i kommunal verksamhet borde öka i en större kommun. Allt 
större krav på kommunerna ställs från centralmakten, vilket ökar kraven på personalen i den lokala 
verksamheten. 
En sammanslagning med Borgholm känns dock inte självklar, så länge Borgholm energi finns kvar i 
organisationen. Gör den det är mitt ställningstagande ytterst tveksamt. 
Att slå ihop kommunerna ger möjlighet att stärka ekonomin, effektivisera kommunarbetet och spara 
kostnader genom att samordna nödvändiga funktioner inom en organisation. 
Nuvarande indelning är för liten för att klara de svåra uppgifter som kommuner nu och i framtiden står 
inför. Främst att det finns hög kompetens inom organisationen och att man blir en attraktiv arbetsgivare. 
Öland ses utifrån sedan länge som en enhet med flera tätorter. Öland blir mer attraktivt för inflyttning och 
kvalificerade jobb mm med åtföljande kompetenshöjning över lag.  

Mindre byråkrati och bättre ekonomi 
En enad kommun ger en jämnare nivå över hela ön, sparar pengar och gör det möjlighet att göra satsningar 
som lyfter hela ön och blir ärmed en attraktivare investerings och inflyttningsort. 

Två små kommuner klarar inte alla utmaningar i framtiden.Bättre med en större och starkare kommun. 

Mindre omkostnader och mer samarbete  

Måste vara mycket onödigt dubbelarbete med två kommuner för så få innevånare totalt. 
Hoppas och tror på en förenklad administration,lägre kostnader för kommunledning, samsyn i 
bygglovsärenden osv 

Fimpa hälften av byråkraterna 
Ett sammanhållet och starkt Öland blir starkare för att möta morgondagens alla utmaningar. Starkare 
Ekonomi, fler företag inom fler branscher, klimat och omsorgen är utmaningar och med ett större 
befolkningsunderlag blir det "enklare"  

bättre överenskommelser och billigare drift för hela Öland 
Om Borgholm förblir en kommun kommer Mörbylånga att samverka allt mer med Kalmar med större 
isolering för Borgholm som följd. 
Öland är Sveriges minsta landskap boende och besökare ser en Ö, inte två kommuner. Bäst att samma 
regler gäller över hela ön inte olika som idag. Stora frågor som vatten, miljö, avgifter ska vara samma vi bor 
alla på samma ö. 
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Tror det ger snabbare och bättte beslut i frågor som t.e.x vattenförsörjning äldrevård och skola. Gemensam 
ekonomi ger stordrifts fördelar vid inköp av tjänster byggnader mm. 
Förhoppningsvis mindre revirtänkande och en gemensam helhetssyn ger stora fördelar. 

Bättre för miljö och för Östersjön och bättre för de äldre och ett mer välutvecklat samhälle med en kommun 
Med en enda kommun är förutsättningarna bättre för en stark ekonomi, effektivare organisation och kan 
med större storlek påverka i regionen och nationellt.  
Lättare rekrytera kompetenta människor vid vakanser till kommuns tjänster.  

......."ju fler kockar ju bättre soppa..".. 

Kunskap är utvecklingen 

Ekonomin blir bättre med bara en kommun. Två kommuner fördyrar det administrativa arbetet.  
Jag tror att kommunstyre, skola, äldrevård mm, det "kommunala", blir mer effektivt och att man kan få ut 
mer av de pengar som finns om man slår samman kommunerna till en.  

Ger bättre ekonomi och förutsättningar att klara miljö, klimat och service  
Vi får bättre ekonomi. 
Ökat samarbete. 

Jag ser bara fördelar med en Ölandskommun. 
Med alla framtida utmaningar med behov av kompetens, inflyttning, utbildning, miljö och omsorgsfrågor är 
det solklart att det behövs en starkare förvaltning ekonomiskt. Att demokratin skall lösa att fördela resurser 
till dessa behov kan inte vara något som helst problem. Det är fortfarande efter en sammanslagning en 
tämligen liten kommun. Klarar inte politiker och administratörer/ledning det är det ett klart underbetyg. 
 
Det hinder som bara måste bort, är revir och fördomar. Acceptera att placera funktioner geografiskt så att 
rekrytering av kompetent personal underlättas. Inte minst att det finns arbetsmarknad och utbildning för 
familjemedlemmar till de som är villiga och intresserade att ta sig an att leda en ny kommun mot en ny 
spännande utveckling.  
 
Dessutom blir en större kommun en starkare part i samverkans-verksamheter med de näraliggande 
kommunerna. 
Jag tror det skulle vara bra för hela ön med en administration som kan jobba för oss alla. Gotland fungerar 
ju. 
Man måste kunna spara en massa pengar på att ha en kommun,  där sätet borde ligga i typ Algutsrum, så 
att inte det ska läggas i Borgholm eller Mörbylånga. 
Vitsen med en kommun är då att hela Öland ska lanseras. 
Öland är en relativt liten enhet för att vara delad i 2 kommuner, även om ön är avlång och avståndet mellan 
norr och söder upplevs av många som långt. En sammanslagning borde ge oss en starkare ekonomi och 
bättre tillvaratagande av våra gemensamma resurser. 

Tror på enonomin 

Mina tre val ovan är svar på varför jag föredrar en kommun. 
Det finns fungerande kommuner runt om i landet som är mycket större än en ev sammanslagen 
Ölandskommun. Mest använda exemplet Gotland är också eget län.  Förstår inte varför det inte skulle 
fungera också här.  

Ta bort så många lathundar som möjligt från kommunhuset  

Små kommuner med stora administrativa kostnader är inte försvarbart.  

Båda kommunerna är för små för att klara sig själva. 
Det bor inte så många på öland att det behöver var två kommuner. Ölands intressen kan bevakas med 
endast en förvaltning. 

Det blir billigare för oss skattebetalare  

Kanske kan Öland stå starkare som en kommun. 
Marknadsföra Öland som ett varumärke styrkan i ett namn. 
Ta tillvara på kompetensen som finns på ön både politiskt  
Och anställda 

Öland är ett litet landskap och vi behöver hålla ihop för att klara av framtidens alla behov och möjligheter. 
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Jag tror att vi tillsammans blir starkare och alla blir vinnare. Ju mer vi är, ju mer kan vi påverkar och mer 
pengar i påsen att fördela. 

Vi är för små för att kunna göra större skillnad själva. Tillsammans blir i en starkare röst. 
Öland en kommun blir ändå en liten kommun för att klara  
alla krav som ställs uppifrån. 

Jag tror att det kommer att leda till en stakare ekonomi på sikt och att vi får en starkare kommun.  
Svårt val! Finns för och emot hur man än väljer, men det bör vara en fördel med en gemensam kommun för 
Öland. 
Jag tror att större är starkare. Öland är dessutom en så liten ö. Konstigt och onödigt att vi inte ska kunna 
"höra ihop" alla, hela vägen års norr till söder.  

Små kommuner klarar ej av att ha bra service till sina invånare, anställa kompetent personal m.m. 
Skulle spara resurser och många frågor bryr sig inte om kommungränser, tex vattenresursfrågan. Den skulle 
kunna lösas betydligt bättre ifall man såg Öland som en enhet och det tillsammans med Kalmarregionen.  

Allt skulle bli mycket enklare. 
Mindre kommuner är alltid förlorare när det kommer till att hitta kompetens, samordningsvinster genom 
att ha färre politiker och endast en kommunal administration. Jag arbetar nationellt och kollegorna runt om 
i landet ser inte Öland som två kommuner, utan som ett landskap! 
Närhet kan skapas med kommundelskontor, en kommun skulle bli starkare och förhoppningsvis får vi 
kommunpolitiker som ser något längre än den "egna gårdsplanen". 
Det bästa alternativet skulle vara att bli en del av Kalmar kommun, på lite längre sikt blir det nog så ändå 
(40-70 år?)! 

Allt blir enklare  
Ökad möjlighet att tillsätta mer kompetenta chefer. 
Bättre kunskap och effektivitet inom den kommunala förvaltningen. 
Effektivare ekonomi och lägre kommunalskatt. 
Bättre marknadsföring av turismen på hela ön.  

Bättre ekonomi, samordningseffekter, bättre utnyttjande av befintliga resurser, mindre bytänkande. 
Förhoppningsvis bättre utnyttjande av kompetens och skattemedel. Samordning av vattenfrågor och övriga 
miljöfrågor. Se till helheten och mindre bytänkande. 
Ur ekonomisk synvinkel borde detta löna sig bättre än att behålla våra 2 kommuner.Att personal blir kvar i 
de gamla kommunerna anser vi självklart, då servicen skall vara som före  
sammanslagningen, oförändrad. 

En ö. En kommun. 

En kommun borde bli starkare och bättre för hela ön och dess innevånare.  
I vår kommun är det på sina håll utomordentligt låg kompetens på såväl kommunalråd som vissa 
chefstjänstemän. En sammanslagning ökar möjligheterna till vettiga och lagenliga beslut. 

Mindre administration. Mindre nytänkande. Bättre pålästa politiker.  
Ur ekonomisk synpunkt o framtida investeringar. 
Hur löser man södra delens vatten/avlopsinvest? då de verka ha sämre ekonomi. 
har de hittat sina 18 miljoner 2017. 
Var har de för kompetens vid anställningar? typ kommunkommunikatör, rektorer m m. 
Varför skall vatten ut på det kommunala nätet rån Guldfågeln.när inte Guldfågeln själva vill använda det. Är 
det en panikgärd från kommunens sida. 
Hur tänker man med att södra öland skall leva, när kommunen har beslutat släcka ner gatlyserna i mindre 
byar. Var tänker borgholm i en ev sammanslagning? Hur kan man anta en policy om saker som redan är 
lagstiftade enl PBL. 
politikerna för förkovra sin mycket så de vet var de har för ansvar o vad de beslutar om, där finns de många 
brister.  

Ger en ökad möjlighet att upprätthålla rätt kompetens hos personalen inom viktiga områden. 
Öland är en tillgång inte bara för de redan bofasta. Med en stabil ledning där ön kan visa ett bra ledarskap 
där alla får känna sig inkluderade så kommer omvärlden inse att de behöver oss och inte endast tvärtom. 
 
Däremot har det hittills alltför många gånger varit ren sandlådenivå när politiken möts i olika frågor, inte 
minst från de nuvarande högsta hönsen i båda kommunerna. 
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En röst starkare än två med delvis olika åsikter. 

En kommun blir starkare 
Vi har två små kommuner och en gemensam ö. Spontant känns det som att vi ekonomiskt skulle vinna på att 
vara en enad kommun. Därtill skulle också beslutsprocessen bli smidigare och snabbare för frågor som 
påverkar HELA ön. 
Öland som en kommun kan minska taktskillnaderna mellan de nutida kommunala områdena. Det banar väg 
för en mer enhetlig fokus på viktiga faktorer gällande Ölands framtidsutsikter. En enhetlig kommun kan 
bidra med en mer stabil ekonomi och en mer rättvis fördelning av bistånd. Ett nytt helhetsperspektiv 
kommer träda fram och ge Öland en chans att bli bland annat ett större och mer samspelt turistorgan. Ett 
uppdelat Öland gör två arbetsområden av ett, det motsatta är mer logiskt och därför mer tids-och-
kostnadseffektivt.  
Jag tror det är det bästa med tanke på skatteunderlag.Men jag har en oro över att allt blir mer centraliserat. 
Vi på sydöstra öland har förlorat så mycket service och det blir allt svårare att bo kvar här. 
Ölandskommunerna är för små, har för få invånare, för att klara framtidens utmaningar. Det har länge 
funnits behov av samarbete mellan våra två kommuner för att minska kostnader, bli starkare vid 
upphandlingar, effektivisera, men så länge som det är två kommuner kommer konkurrens och 
egenintressen i vägen. 
Hoten mot Ölands känsliga miljö bemästras lättare och effektivare om vi är en kommun och kan göra 
gemensamma satsningar för att säkra vattentillgång, rena stränder, minskade koldioxidutsläpp och en 
allmänt god livsmiljö. 
Risken med en sammanslagning är att närheten till politikerna försämras. Men jag tror man kan säkra 
demokratin och kontakten med politikerna genom en medveten satsning på information, dialog och på 
medborgarnas medinflytande. 
Öland är för litet för att vara uppdelat i två. Mycket borde ha rätt förutsättningar för att bli bättre efter en 
hopslagning - se på hur väl Räddningstjänsten Öland fungerar!  
Dock är det högst tveksamt om verkligen hela Öland kommer att gynnas - vi som bor utanför de större 
tätorterna slåss redan idag mot centraliseringskrafterna. För att få hela Öland att fungera krävs det mindre 
"bytänkande" (läs: inte bara Färjestaden och Borgholm) och att även norra, östra och södra delarna av 
denna fantastiska ö tillåts leva.  
 
Ofta kräver inte vi som bor utanför de största samhällena en massa nya dyra investeringar och service utan 
vi vill behålla det som vi redan har! Här har politiker och tjänstemän ett stort ansvar och förtroende som 
idag missbrukas stort! Se bara ett exempel: att gatlamporna i vissa orter i Mörbylånga kommun släcks för 
att det bor för lite folk där - i Färjestaden kan gatlampor lysa där man inte ens byggt bostäder ännu... 
Vi skulle spara mycket genom att ha en gemensam kommunal verksamhet, inte två kommunkontor, 
utbildnibningsnämnder mm. 
Många kommuner är alldeles för små bl a Ölandskommunerna. 
Detta innebär för många tjänstemän o chefer samt onödigt många politiker . 
Kan Gotland, med många fler invånare, vara en kommun måste det funka på Öland! 
En större kommun kan rekrytera kompetenta medarbetare lättare ( vilket ibland visat sej svårt hittills med 
tanke på alla lustiga ( olustiga ) rekryteringar som gjorts i båda kommunerna. 
Effektivare arbete med större kommun. 
Öland får större respekt från övriga Sverige om kommunen är större 
Samlad kompetens 
I framtiden kommer små kommuner inte tillåtas ? 
Skolor, läkarmottagningar, bibliotek mm kan fungera bättre genom samarbete 
Företagandet kanske kan bli bättre med en kommun 
Pengar kan sparas och användas till annat ( ett kommunhus, en statsarkitekt, en miljöchef etc. kanske kan 
kompetensen hos medarbetare också förbättras ) 

Finns inte kompetens att tillsätta kommunala tjänster till två kommuner. 
Kommunerna har gemensamma intressen. Genom en sammanslagning får kommunledningen en bättre 
överblick, planeringsarbetet kan göras smidigare och mer övergripande. Det är inte varken ekonomiskt eller 
demokratiskt försvarbart att ha två så små kommuner. Med ett så litet befolkningsunderlag finns endast få 
personer som är kompetenta att sitta i kommunledningen, med en sammanslagning utnyttjar vi bättre de 
kompetenser som ändå finns.Bra med kommunsammanslagning för de stora frågorna, lokala ärenden kan 
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fortfarande skötas inom nyinrättade "kommundelsförvaltningar" jämför stadsdelsförvaltningar i större 
städer. 
förhoppningsvis får vi bättre folk på rätt plast och slipper mycket svågerpolitik och förhoppning av en bättre 
service/tillgänglighet när man behöver kontakt med kommunen.en bättre sammanhållning och förståelse 
när vi jobbar för samma sak, en ö. 
halverad administrationskostnad (närmare i alla fall) 
 Bättre helhetssyn. 
Få bort en av två stora kommunala organisationer. På så sätt minska kostnaderna. Effektivare beslutsvägar 
för hela ön. 

Vi är en liten ö med 25000 invånare. Vi borde kunna samsas och spara pengar på detta vis 
Öland är en ö och bör vara en kommun för att kunna kommunicera med omvärlden, både som besöksmål 
och offentlig aktör. Ön har varit delad i norr och södra motet i många hundra år och det är långt från norr 
till söder men med en vikande befolkning behöver man kunna få samma service överallt. Jag tycker 
komundelsnämnder i någon form vore bra så att medborgare ute i socknarna får vara med och bestämma. 
Det är idag mkt hobbyverksamhet över politiken i de båda kommunerna, med en större kommun kan 
människor som engagerar sig politiskt ges en chans att göra det mer på riktigt. 
Utöver detta kan tjänstemän som idag har många olika ansvarsområden på sitt bord ges möjlighet att 
specialisera sig mer, och kanske bli bättre/effektivare på att göra det de har som ansvarsområde (inte massa 
andra saker som råkar landa hos dem). 
-Odiskutabelt fler gemensamma än separata intressen. 
-oförsvarbart dyrt att avlöna dubbelt (åtminstone fler) kommunarbetare på ett område med så få 
skattebetalare. 
-signalera gemenskap, samarbete, samhörighet. 
-förenklar marknadsföring för turistnäringen. 
-enklare för medborgare, boende på öland. 
 
Förslag: slå ihop och gör Färjestaden till huvudort! Där samlas central service. 
 
Markus.Mantere@arkimera.se 
0706871891 
Lättare med kompetensförsörjning. Ekonomisk vinning  i övergripande frågor ( ex ekonomi, it, personal). Se 
Öland som en helhet. Viktigt att tänka på hur man jobbar med övergripande gemensamma frågor och hur 
frågor som är platsberonde ska hanteras. Det går att göra som en kommun. Det finns geografiska 
utmaningar oavsett om det är en eller två kommuner på Öland. Det som är beroende av närhet( ex skola, 
vård och omsorg ) kräver ändå närhet och att det styrs utifrån ett platsberoende. 
Öland är för liten för att det ska finnas två kommunala förvaltningar och kommun huset ska ligga i Ölands 
enda stad Borgholm. 
Kan Gotland vara en kommun så kan Öland det med.   

lägre administrationskostnader 

En starkare kraft i en enad kommun än med två kommuner som oftast bara ser innanför sitt "eget staket" 
En kommun har större förutsättningar att möta framtidens krav för att kunna bli en hållbar kommun 
ekonomiskt, socialt och ekologiskt.   
Både Mörbylånga kommun och Borgholms kommun har svårt att rekrytera. För att klara kompentenskrav i 
viktiga verksamheter såsom socialtjänst osv tror jag på en sammanslagning. Tror även att en lite större 
kommun klarar sig bättre än två små i alla delar.   
Bypolitiken och svågerpolitiken som styr nu är inte till de allmännas bästa. En större professionalism inom 
det kommunala arbetet behövs för att uppnå det som åligger kommunen.  

kommunala kostnaderna i förhållande till innvånarantaletoch att vi måste ha samma service över HELAön 
Tror att det på sikt kan ge en bättre ekonomi för hela ön, samtidigt som man kan sprida bostadsbyggandet 
över hela ön även östra sidan och få bättre kollektivtrafik. 

Att samverka hela Öland. 

Nu behöver vi ha 2 av allt. Med en kommun kan vi samordna kommunala avdelningar. 
Om vi slår ihop kommunerna så kan vi kanske (förhoppningsvis)få  bättre kompetens i kommunen. En 
kommun som värnar om företagen med en effektiv handläggning med tydliga beslutsvägar och korta 
handläggningstider, rätt och kunnig personal som vet hur man tillämpar regler och lagar. Personal med ett 
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bra förhållningssätt och framför allt rätt attityd. Rådgivning och information av rätt person, inte bollas runt i 
telefon för att växeln inte vet vem man ska tala med. Bättre och en starkare ekonomi. 
Båda kommuner är små och relativt oattraktiva som arbetsgivare (bl.a. lägre löneläge än städerna). Det 
betyder större konkurrens kring de bra kompetenser som är villiga att flytta hit från livsperspektiv snarare 
än lön. Vi har inte råd med det.  Vidare, med större kommun har ev. råd att satsa lite mer på infrastruktur 
som avsaltning eller vattenledning från fastlandet. Två av flera skäl till en kommun.  

Tillsammans blir man en starkare kommun 
Näringslivet på Öland blir alltmer beroende av kompetent arbetskraft. Det är bra och i rätt riktning. För att 
kunna tillfredställa det behovet behövs fler inflyttare till ön. För att nå dit behövs fler besökare till ön. Då 
behövs fler badstränder... 
Fler badstränder ger fler boenden, se & göra företag, fler mat & dryck osv. Fler jobb. Öland blir mer 
attraktivt som besöksmål. Det ger fler inflyttare. Det här gäller även den kommunala verksamheten - Utan 
attraktionskraft blir det väldigt svårt att rekrytera två kompetenta kommunstyrelser och två kompetenta 
näringslivstjänstemän och att ha två kompetenta hemtjänstchefer. Det blir väldigt dyrt att ha dubbla antalet 
tjänstemän och politiker och det är väldigt svårt att locka duktiga förtroendevalda och medarbetare till den 
kommunala organisationen utan attraktionskraft. 
Därför ska Öland utgöra EN kommun. 
 
 
 
  

Jag är ölänning.Varför ett delat Öland? Bättre med en helhet .  
Öland betraktas som en enhet av omvärlden inte som två kommuner. 
Likabehandling för alla invånare kräver en nyansering via beslutsfattare som inte befunnit sig inom väggarna 
sedan generationer och där alla är släkt med alla. 
Öland skulle må bättre av att vara ett pga att vi alla som bor på Öland vill att ön ska må bra och ha en bra 
ekonomi och inte en massa tjaffs mellan kommunerna. Öland är ETT Öland   

Att öland ska blir en kommun  
Det borde gå att effektivisera den kommunala verksamheten och dra ner kostnaderna för antalet politiker 
och tjänstemän. Kanske också kan locka fler kompetenta medarbetare till kommunkontorets administrativa 
verksamheter och som vill stanna och utveckla hela Öland. Som det är nu så verkar det vara att de mest 
kompetenta drar vidare, troligen p.g.a. trögheten och "bytänket" i de kommunala verksamheterna. 
För litet med två, starkare röst med en enig ö. 
Få en mer markant satsning som gynnar hela Öland. 
Slå ihop kommunerna så att fokus hamnar på Öland och inte på de enskilda kommunerna. Varumärket 
Öland är 100-falt mera kraftfullt än de enskilda kommunernas namn. Eftersom turismen är den största 
näringen på Öland borde man kunna satsa kraftfullt på på en Öländsk turistorganisation som heter duga. 
Viktigaste näringen måste stöttas ... så tänker alla moderna företag därför att där finns de största 
möjligheterna till intäkter. 
Jag tror att de båda kommuner vi har idag kan bli en  
lagom stor kommun se på Gotland och kan ge och ta i en god samverkan och verka för att ALLA får vara 
delaktiga 
  
Med tanke på att båda kommunerna har liten befolkning blir skatt-inkomster och så vidare till kommunerna 
rätt små i förhållande till Ölands storlek vilket gör att pengarna inte räcker till för både bostadsbyggnation, 
vattenförsörjning, underhåll/service av olika slag, evenemang och till att bevara Ölands speciella natur. 
 
Alltså en sammanslagning behövs för kommunernas ekonomi, utveckling och för bevaringen av dagens 
natur här på Öland. 
Kan även vara bra med en sammanslagning för eventuella framtida kriser och behov. 

Helt naturligt . För litet idag. Turismen talar om ön och inte om olika små kommuner. 

Samverkan har prövats tidigare utan bra resultat. En kommun är enklare. 
Ser ingen anledning till att det ska vara 2 kommuner på denna lilla ö ! Det ska vara samma förutsättningar 
för alla invånare. 
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Sparar på tjänster.  
Får många hobbypolitiker som håller varandra om ryggen och sätter dig själv före kommunens bästa. Med 
en kommun kan fler vara proffspolitiker och agera mera sakligt.  

Starkare tillsammans. 

Mindre byrokrati och tjänstemän 
Fördelar med en kommun. Landsbygden får mer att säga till om, allt är inte Borgholm eller Färjestaden. 
Hela Öland måste få leva och inte bara tätorterna  
Numerärt mindre personal för styrning och organisation 
Rättvisare tilldelning av tillgängliga medel  och resurser 
Hela Öland måste få leva och inte bara tätorterna.  Öland kan inte stängas norr om Klintabacken eller söder 
om Runsbäckskurvan som en del tycker att det borde göras 
Öland är inte så stort utan alla borde kunna stå enade mot omvärlden 

Minska kostnader för dubbel administration till en så liten folkmängd 
Jag tror att man kan då fördela statliga medel bättre på hela ön. 
Och att reglar etc. t.ex. bevattningsförbudet gäller för hela ön och inte bara för hälften av ön. 
Öland är ju en grund och mark då kan det också var en kommun. 
En stark kommunal ekonomi kommer sig av att fler i arbetsför ålder flyttar hit för att bosätta sig, arbeta och 
i vissa fall starta upp företag. Eller flytta företag hit. 
 
Inflyttning gör att fler människor med olika kompetenser möts och det gynnar näringslivet och kommunen. 
 
En god tillgång på kompetens borgar för att vi kan vårda Ölands unika värden, utveckla äldreomsorgen och 
gemensamt klara klimat- och miljömål. 
Få kompetent personal på ledande poster. Det måste vara lättare att t.ex. få en kompetent ordförande för 
en förvaltning än två på Öland.  
Inför de utmaningar som vi står inför, som kräver kraftfulla förändringar, är det bättre att vara starka 
tillsammans. Öland är en liten ö, vi borde verka tillsammans alla som bor här. Jag tror att det finns en 
ekonomisk vinning där det är lättare att t ex göra investeringar som en kommun istället för två separata. 
Dessutom tror jag att det är lättare att vara en stark röst, om den rösen representerar fler.  
Öland är långt men det finns så många olika sätt att kommunicera på så det borde gå att få till ett bra 
samarbete. Jag tror på en helhetssyn och att man agerar för hela ön. Det borde också bli effektivare och 
billigare att ha en stab som jobbar tillsammans. 
Förhoppningsvis mindre kostnad för politiker och tjänstemän. Dock får det inte bli fler mellanchefer som ska 
sammanhålla arbetet. 

Öland är för litet för mer än en kommun,Hoppas på ekonomisk vinning,mindre med mellanchefer, 
Utöver de tre alternativen ovan som jag valt, ger en hopslagning en starkare ekonomi, besparingar inom 
administration och det blir en mer attraktiv kommun och lättare att få hit kompetent personal. 
se punkterna ovan.En ö är ett begränsat landområde omgärdat av vatten och då underlättar det att ha ett 
styre som vet vad som händer och sker och som också kan ta tag i saker direkt. 

Mer stabilitet och bättre varumärke med en kommun 
Starkare som en kommun. Kraften att påverka ökar. Färre antal politiker och ev färre tjänstemän = lägre 
kostnad, då kan dessa medel användas till skolan, äldre mm. 
För att kunna arbeta för hela Öland och ha en samsyn utifrån de proriteringar som jag gjorde ovan. 
samordna ekonomin. 
Bättre att jobba mot samma mål. Enklare för oss som bor mitt emellan de båda kommunerna att söka 
barnomsorg och skola. 

Bättre förusättning till god ekonomi. 

mindre adminstration, sparar pengar. ett kommunhus bör klara av hela öland! 

Minska kostnader. Stärka rösten mot fastlandet.  
Starkare ekonomi och styrning. Kommunkontoret centralt beläget för att hantera onödigt bråk om 
favorisering av syd eller nord. 
Jag föreslår att kommunkontoret placeras i Färjestaden där störst tillväxt är samt centralt läge på Öland. 
I framtiden kommer med största säkerhet utbyte med Kalmar att växa och därmed är det inte helt oviktigt 
att minimera utsläppen t.ex från bilkörning.  
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Känns vansinnigt att ha två kommuner på ett så litet 
område, borde vara ekonomibesparande med en kommun. 
Fungerar det bra på Gotland borde det fungera här med. 
Tycker att det är ett så pass litet landskap, därför tror jag att befolkningen skulle få det bättre. 
Mörbylånga kommun behöver lära en del av Borgholm med tanke på turism t.ex.som det är nu verkar det 
som södra Öland inte vill ha turister och det är ju bra för hela Ölands ekonomi. 
Dessutom tycker jag att centralort borde vara Färjestaden, ligger bra till för alla inblandade.Då går det att 
utnyttja kommunala kommunikationsmedel. 
Mörbylånga har bättre syn på äldrevård 
  
Framförallt bättre allmänna kommunikationer bl.a. bussar från Borgholm till Färjestaden. Och förbindelser 
både N och Sö och österut. För icke bilburna och barn m fl. 
Även utbyggnad av cykelvägar. 
Med tanke på framtida klimatproblem att Öland ska klara ev prövningar om bron ej fungerar. 
Ett förbättrat samarbete inom vård mm mellan Färjestaden/Mörbylånga och Borgholm. 

Mer kostnadseffektivt. En identitetsfråga; vi är alla ölänningar. Starkare "röst". 
Vi har alla vår identitet i att vara ölänningar oavsett 
var på Öland vi bor. 

Tillsammans blir vi starkare både ekonomiskt och kompetensmässigt. Synergieffekten positiv i de flesta fall.  

Vill inte tillhöra Kalmar kommun. 

Kostnadseffektivitet. Lättare att hitta rätt kompetenser. 

Förhoppningsvis mindre byråkrati. 

tilsammans blir vi starkare 

En kommun ger större tyngd. 

En stark kommun som klarar service o ekonomi  

Öland blir inte någon stor kommun. 

Ekonomi, turismnäring och miljö vinner på detta. 
De stora utmaningar vi står inför kräver en god ekonomi.Hur ska vi lösa vattenförsörjningen?  Kommer vi i 
framtiden behöva en ny bro? Tillsammans är vi starkare!  
Dubbelt så många politiker att välja mellan borde medföra bättre kompetens på dom som blir valda. 
Ekonomisk vinning med samutnyttjande av vissa resurser. 
En större och gemensam kraft som driver öland framåt. 
Jag tror det blir svårt att utveckla och driva Öland framåt om vi inte blir en kommun. Jag tror att många av 
kommunens verksamheter kan drivas bättre och mer effektivt om de blir lite större. En kommun ger 
möjlighet till större och mer övergripande beslut som rör hela Öland och Ölands bästa. Dessutom finns 
"risken" att vi ändå, oavsett vad befolkningen tycker, tvingas in i större kommuner/regioner. Då tycker jag 
det känns bättre att gå in i den förändringen självmant och frivilligt. Det tror jag underlättar fusionen! 
Samordningsvinstter. 
Likvärdighet. 
Stark logga "Hjorten". 
Större dragningskraft på 
turismen,"Ölands kommun". 
Huvudkontor i Borgholm. 
Fördelarna förmodligen 
många. 
Var ej konservativ. 
Lycka till!. 
Med det så räcker det med en styrning av Öland. Besparingseffekter.Högre kompetens i förvaltningen då 
det blir attraktivare som arbetsplats för kompetenta personer.Stökpartierna kommer i skymundan och en 
rad synergieffekter. 

Ett oundvikligt allternativ, nu eller senare. Bättre med ett enat Öland än att "ätas upp" av Kalmar 
Effektivare politisk organisation tillsammans med en samlad tjänstemannaorganisation där det inom 
samtliga verksamhetsområden stärks via att fler kompetenser samverka och delar på verksamheten. Ölands 
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kommunen ökar sin dragningskraft som arbetsgivare när varje enskild funktion/sektion/förvaltning blir en 
starkare enhet med lite mindre allt i allo roller och mer kompetensbaserade uppdrag. Större ekonomi gör 
att större projekt enklare kan finansieras och samordnas. likväl som en samlad ekonomisk planering och 
skatteanvändning torde underlätta utnyttjande graden av varje skattekrona...... 

minskad administration och en kommunledning 

En starkare kommun 

Tänk framåt  
Öland är en enhet! 
 
En kommun bör förbättra ekonomi och samhällsservice 

Jag tror Öland kan få en bättre ekonomi om vi bara är en kommun. 

En kommun placeras i Färjestaden. 
Då måste man spara pengar på  utgifter i komunena Borgholm    som centralort 
    

En starkare ekonomi mindre personal lättare kontakt vägar ingen konkursansökan mm. 

Det blir lättare på alla områden:ekonomi ,kompetens mm. 
Ett enat Öland blir starkare, större chans att marknadsföra sig, fler flyttar hit, fler vill komma på semester, 
bättre ekonomi och större projekt där man hjälper varandra. stor kompetens. Jag ser bara fördelar. Det 
svåra blir för politikerna att enas om var ska kommunhuset ligga? 
Tillsammans kan vi bli starkare, effektivare och bredda möjligheten att möta utmaningar som ön står inför. 
Kan Gotland så ska vi kunna. 
Finns ingen anledning att ha två kommuner på en ö. Jag bor vid kommungränsen och får dubbelt av all 
information och det är väl ingen större skillnad. Med en kommun med representanter från udde till udde 
skulle vi tvingas samarbeta. Som det är nu blir automatiskt norra och södra delen av Öland åsidosatta. 
Nästan allt koncentreras till tätorten, framför allt Färjestaden.  
Inte bra med för små kommuner. Kompetensen bland de anställda blir bättre i större kommuner, likaså 
demokratin. 
Kalmar och Öland borde bli en kommun! 
Tror att Öland behöver en stark kommun bättre än två som har svårt att samarbeta bl.a. p.g.a det är olika 
partier som styr i de bägge kommunerna. 
Sammanslagningen av kommunerna bör väl föregås av en begränsad tid med stort samarbete mellan 
kommunerna.Slutresultatet blir en kommun med färre byråkrater som sitter och höjer sina egna arvoden!!! 
Jag  efterlyser i stort sett transparang av kommunala politiska diskussioner.Förhoppningsvis skulle det 
engagera befolkningen mera. 
Det är tva likvärdiga kommuner med lika arbetsuppgifter vilket innebär att det är tva parallela 
organisationer som borde kunna reduceras till en. 
Kan Gotland, som är större både geografiskt och befolkningsmässigt, så borde Öland kunna. Lättare att hitta 
kompetent folk 
Det är två kommuner med likvärdiga arbetsuppgifter, vilket innebär att det finns två parallella 
organisationer som borde kunna reduceras organisatorisk och ekonomisk.  
Behöver ett större underlag två små blir en större enhet 
Kompetensförsörjning Se Öland som en enhet. Borde vara möjligt att strukturellt få med hela Öland även 
ytterändarna så alla är med servicecenter eller liknande 

för höga arvoden i mörbylånga kommun 
En kommun starkare än två små. Få synergieffekter inom olika kommunala verksamheter. 
kompetensförsörjning utvecklingsmöjligheter för medarbetare inom kommunen 
Öland har en liten befolkning och att kommunerna enskilt ska klara alla utmaningar och problem 
självständigt känns idiotiskt, ta t.ex. vattenbristen. Idag måste kommunerna var för sig lösa problemet, 
istället hade det varit bättre att gemensamt hittat lösningar och på så sätt minskat kostnaderna. Det samma 
gäller de kommunala organisationerna som antagligen hade varit billigare att slå ihop och på så sätt frigjort 
mer resurser till verksamheterna. 
 
Det finns en risk i att bilda en kommun, och det är att befolkningen känner att det blir väldigt långt till 
kommunkontor om allt centraliseras.   
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Se ovan, demokratin, miljön, klimatet, Ölands unika värden med samlad kunskap och kompetens ! 
Jag tycker att det starkaste argumenten är ekonomin. Vi är för små för att kunna upprätthålla den service vi 
behöver. Med bättre service (skolor, omsorg med mera) blir vi mer attraktiva. För att nå dit behöver 
ekonomin effektiviseras genom att så väl den demokratiska (politiska) som tjänstemannasidan och 
förhoppningsvis på så sätt frigöra resurser till den kommunala servicen. 
Däremot är jag inte särskilt intresserad av att adoptera Mörbylångas politiska organisation utan nämnder. 

Det blir fortfarande en liten kommun. Kanske vi kan få in lite mer företagande på ön 

för liten för att vara 2 kommuner 
Det skulle gynna demokratin i min nuvarande kommun.  Behövs mer kompetens och mindre envälde bland 
ledande tjänstemän i kommunens organisation! Någon/några bestämmer för mycket och ingen vågar säga 
emot. Behövs mer konkurrens till kommunens ledning. En större kommun borde bli mer effektiv, mer 
ekonomisk på sikt och då gynnas utvecklingen. Bra att man får en helhetssyn på ön. Blir också mer flexibelt 
med tjänstetillsättning och tjänster. 
Ekonomiska och administrativa vinster och ett stärkt skatteunderlag för bättre fördelning över hela ön. En 
större kommun har större möjligheter än två små. Fungerar Gotland med en kommun bör sannerligen 
Öland göra det också. 

Billigare, mer effektivt, lättare att styra mot ett mål. 
bara fördelar med det mesta se och lär av brandförsvaret fördelar med sophämtning äldrevården 
väghållning och snöröjning 
En förutsättning är att det inrättas någon form av lokalnämnder  jmf stadsdelsnämnder, så att HELA Öland 
blir lika mycket representerat, d v s att norra och södra delen inte blir åsidosatta.  
Det kan bara bli bättre, vi på glesbygden i  Mörbylånga kommun har inget att förlora på en sammanslagning 
till en kommun. I dagsläget får vi inte mycket gehör för våra synpunkter, ej heller för våra skattepengar, vi 
får inte kommunalt VA utan får vänta över 20 år medan där det byggs nytt blir kommunalt VA omedelbart 
(då finns både vatten och pengar plötsligt!!),det dras in på det lilla som finns t ex gatlampor, bussar, vi blir 
otrevligt och oproffsigt bemötta av vissa kommunanställda, får oproffsiga svar på våra frågor.Från ord till 
handling tar det orimligt lång tid! Ynkligt! Byt ut de som inte gör sitt jobb! 

Gotland en kommun fungerar väl. Öland borde bli starkare med en kommun. 

Ölands kommuner är för små för att drivas effektivt t ex organisation. 
Då jag jobbat både i kommunalförbundet och Borgholms kommun, se ser jag fördelarna med att ha en 
kommun, istället för tre(eller fler)(ja, kommunalförbund är ju faktiskt delvis en egen kommun). Som 
tjänsteman i kommunalförbund måsta man beakta tre politiska organisationer vilket inte är rationellt, därför 
tror jag inte att detta bör utvecklas. Jag tror på att regioner i grunden bör ha samma indelning (staten har 
otaliga olika) och att kommunerna inte ska bestå av många olika indelningar (av typen kommunalförbund). 
Ska man samverka så är det nog isf bättre med avtal.  
 
Ps jag bor i Skogsby(är tätort, stämmer inte in på något av nedanstående). 
Öland är en ö (med betoning på en) och ska därför vara en kommun. Dags att lägga prestige och 
"bytänkande" åt sidan om vi inte vill ingå i Kalmar kommun inom en snar framtid. Tillsammans blir vi 
starkare. 
mörbylånga kommun  har tyvärr för mycket flummig personal,som tänker på färjestaden och sin egen 
plånbok. dom struntar i landsbygden tex vatten avlopp och gatlysen.   
Det är helt orimligt att driva två lika instanser var för sig när målet är gemensamt och befolkningsunderlaget 
är så begränsat. 
För små kommuner var och en för att de skall fungera effektivt. Gotland har varit en kommun länge och har 
ungefär lika många invånare. Har bort där tidigare och det var positivt. 
Befolkningen och den grografiska ytan är liten samt politiska beslut bör tas lika för hela Öland. 
Förhoppningsvis kan  miljömässiga, ernergimässiga och ekonmiska uppnås. 

Var o en blir för liten för att klara alla åligganden 
1. Det krävs ett större befolkningsunderlag för att klara de krav som ställs på kommunen 
2. Saknar förtroende för den nuvarande organisationen, verkar inte kunna klara uppgifter som skall 
hanteras. 
Vi måste kunna enas runt en kommun. Kan gotlänningarna vara enade under en kommun måste kunna klara 
det också 
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Jag anser att det är ett måste om Öland ska kunna utvecklas och uppnå de mål som jag kryssat som viktigast 
i föregående uppgift. 

Vi får det bättre på Öland om vi hjälps åt... 
Starkare kommunal organisation. Effektivare byråkrati. Bättre utnyttjande av skatteunderlag. Borde finnas 
en minimistorlek om 20 000 innevånare för en kommun. 
Förhoppningsvis blir det lättare att rekrytera yngre kom tjänstemän med visioner. Öland är en lite ö. 
Numera är folk mer rörliga och intresserar sig för hela ön. Tiden är förbi då man föddes på östra sidan och 
sedan värnade om sin by. Vi är många hitflyttade från fastlandet 
Tror att de öländska intressena får starkare genomslag och att ekonomin blir starkare om man går samman 
och drar åt samma håll 

  

 
  



 58 

Öppna enkätsvar – Behåll de två kommunerna som de ser ut 
idag 
 

Jag tror inte att ett Öland på något sätt stärker nämnda argument. Min uppfattning är att att just de 
argumenten motiverar två kommuner  
Vill inte att socialdemokraterna får makten. 
Det har dom ju tyvärr i Borgholm. 
Ett besök på tex byggkontoret är ju ett måste idag, tydligen, för att något ska hända. En mardröm att 
byggkontoret ligger längre bort än det gör idag. 
Blir närmare människan med en mindre kommun. 
Det var därför jag valde att flytta till Färjestaden. 
I en eventuell förändring med sammanslagning av kommunerna bör Kalmar ingå som en part för framtida 
sammanslagning och samarbete. 

Småskalighet 
Öland är bra som det är med 2 kommuner. 
Om det blir en kommun är det bästa att Färjestaden tillhör Kalmar kommun. 
Tror att det bor två så olika kategorier av människor i de två kommunerna så det skulle inte bli bra med en 
kommun.  
Färjestaden. Förutsättningen för en sammanslagning är at kommunkontoret läggs till Färjestaden. 
1. LÄTTARE ATT REKRYTERA PERSONAL DÅ VI HAR NÄRHETEN TILL FASTLANDET. 
2. DET BOR FLEST PERSONER I FÄRJESTADENS KOMMUN VILKET INNEBÄR, MED KOMMUN KONTORET I 
FÄRJESTADEN, FLERA PERSONER HAR NÄRMARE TILL KONTORET.  
3. FÄRJESTADEN LIGGER MITT PÅ ÖN. EN CENTRAL PLACERING MÅSTE VARA ATT FÖREDRA UR 
MILJÖSYNPUNKT DÅ VI SKA HA SÄ KORTA RESOR SOM MÖJLIGT.  
4. VI SER REDAN HUR viss SJUKVÅRDEN FUNGERAR DÅ VI TVINGAS RESA 3 MIL TILL BORGHOLM ISTÄLLET 
FÖR 0,7 MIL TILL KALMAR. inget miljötänk alls. ingen lämplig resa för en sjuk person.  
Jag tror inte att dom små byarna blir sedda om vi blir en kommun. Blir bara fokus på dom stora samhällena. 
Mycket vill ha mer. Blir svårare att fördela pengar och resurser på ett rättvist sätt så att alla får del av kakan. 
När en större grupp ska bestämma och fördela resurser så blir det svårare att komma fram till bra beslut. 
Tycker inte att vi ska lägga pengar på att ändra nått som fungerar.  
Hela denna undersökning är ett sätt att förändra valet vi hade .Carlssons turné förment opolitisk o neutral  
men lyssnade man mellan radernaförstod man att en kommun var det bästa . Så är även era frågor 
upplagda .Ni pratar om demokrati men har folket röstat fel måste de rösta en gång till .En kommun betyder 
att vi snart har kommundels orginasationer både i norr o söder . Små kommuner kan klara sig själva med 
samarbete där det behövs o går . Öland är så olika i kynnet norr o söder . 

Tycker att det är bra med närhet till kommunhus 
Jag har sett hur det går när kommuner slagits samman tidigare. Och jag vill inte att samma öde ska drabba 
Öland. En sammanslagning av kommunerna kommer leda till att exempelvis norra Öland utarmas, både vad 
det gäller kommunal service och utbudet av affärer och andra kommersiella inrättningar. Borgholm 
kommer inte att bli cemtralortyen i ett sammanslaget Öland, utan Färjestaden kommer ersätta både 
Borgholm och Mörbylånga som kommunens centralort. Den politiska makten kommer att förskjutas till ett 
borgerligt alternativ, därför att redan nu är Mörbylånga kommun både större till antalet innevånare och 
kommunen styrs moderat. Jag föredrar ett socialdemokratiskt styre. Man klagar på polisens dåliga närvaro i 
Borgholms kommun. Detta är något som kommer förvärras. Borgholms kommun blever inte bara under 
turistsäsongen, utan vi vill ha polisens närvaro alla månader på året. Det kommer bli sämre om 
kommunerna slås samman. Redan nu åker många elever till friskolan i Färjestaden, trots att föräldrarna får 
stå för resorna själva. Slås kommunerna samman kommer ännu fler elever försvinna från Borgholms 
kommun, när de åker fritt och dessutom kan motivera inackorderingsbidrag för långa skoldagar. Redan nu 
är det svårt att behålla unga människor i Borgholms kommun, det kommer bli ännu svårare om 
kommunerna slås samman. Borgholms kommun kommer bli de bofastas motsvarighet till 
elefantkyrkogårdar. Där de gamla och utlevade samlas för att vänta på döden. Skolor kommer läggas ner, 
kollektivtrafiken försämras ytterligare. Såväl Försäkringskassan och skatteverket som Arbetsförmedlingen 
har redan flyttat bort från Borgholm. Hur blir det med restauranger, handlare och andra näringsidkare när 
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enda gången det är ekonomisk ruljans på verksamheten är mellan midsommar och skolstarten, med ett 
hastigt uppblossande under Skördefesten? 
Att slå samman kommunerna är ett ödesdigert misstag som får långtgående konsekvenser.  

bra på norra öland 

Aldrig slås ihop med Mörbylånga eller ens delvis! Slutar med att Norra Öland förbises.  
Orkar inte tänka på vilket käbbel de skulle bli med tanke på det "bytänkande" som finns redan idag. Att 
kunna enas om kommunhus o.s.v. ter sig ganska omöjligt och dessutom väldigt kostsamt. 
Nej inse att så länge vi inte har professionella politiker i kommunerna är det meningslöst. 

Fungerar bra idag. 

Ser inga fördelar med att slå ihop två kommuner till en. Längre väg till ansvariga i kommunen.  
med tanke på väljarunderlag kommer Södra delen att prioritera södra delen av Öland. Norra blir minoritet 
... 
 samt en mycket specifik fråga. Borgholm har krav på backventil vilket inte Mörbylånga har. En politisk fråga 
som ligger olöst sedan förra valet. Hur löses det i en kommun? 

Det är bättre att gå ihop med Kalmar kommun 
Längre väg till beslutsfatterna och därmed dyrare.Redan bensinkostnaden för politikerna i 
kom.fullmäktigeblir ju högre. 
Det blev inte bättre med kommunsammanslagningar i andrakommuner . 
Jag vill kunna träffa mina valda politikerna 

Vi som inte bor i borgholm eller färjestaden kommer att bli ännu mera utfrysta 

Är från storstaden Oskarshamn så jag tycker att det bästa för Öland är att vi fortsätter ha två kommuner. 

Vill inte bli ihopslagen med Borgholm för då kommer allt att gå åt helvete antagligen. 

detbehövs väl inte tänk till lite själva. 

Borgholm behöver ej våran ekonomi 
Jag "tror" inte på storkommuner. Administrationen kostar mer än vad vi får tillbaka.Öland  är långt och 
servicen för oss som bor på landet är redan "nermonterad". Behåll 2 kommuner, tycker jag! 
Då man har svårt att vara tydliga inom de olika kommunerna redan idag kommer det bara att bli fler saker 
som hamnar mellan stolarna samt att det antagligen kommer att bli svårare än idag för de som inte bor 
centralt 
Vi i utanför tätorterna och på landsbygden blir bortglömda och missgynnade om vi blir ett större område 
och en kommun. Är redan det idag så blir knappast bättre med en stor kommun. 
Om Mörbylångas kommunpolitiker idag endast inriktar sig på Färjestaden och glömmer att de är politiker 
även för området söder om Färjestaden hur blir det då om det blir en kommun ?  
Är man politiker ska man arbeta för HELA kommunen och inte endast en liten del . 

bra som det är 

Tycker det är bra som det är nu.  

Det är bra som det är och då behöver vi inte ändra på det. 

Mörbylånga sköter det kommunala väldigt dåligt 

Känns som det blir mindre inflytande med två kommuner 
Vem tyckte det var en bra idé att låta runkhövdingen vara inblandad i det här?  
 
Varför tre alternativ? Är det inte bedrägligt? Jag antar att om alternativ 1 får 40% av rösterna och alternativ 
2 och 3 får 30% vardera så är det att slå ihop kommunerna som vinner. Inte sant? Bedrägligt beteende.  

Fungerar bra som det är. 

En centralicering brukar endast gynna den ena kommunen, idetta fal tror jag att det blir mörbylånga 
Jag bor i Grönhögen. Ju mer centraliserat ju mindre röst får vi på ytterkanten. Politiskt står kommunerna 
långt ifrån varandra, den ena borgerlig, den andra inte. Norra Öland är massturism, södra Öland är naturens 
boning som behöver skötas med en varsam hand.  
 
Annat: Varsam utveckling och turism. Attrahera rätt typ av småföretagare att etablera sig här, som älskar 
naturen och glesheten. Gärna teknik/data. 
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Sammanslagning ger större avstånd till ansvariga politiker. Idag smygsparar varje år de välbetalda 
kommunpamparna på verksamheter som skola och vård och alla andra tjänster. Politikerna använder sig av 
New Public Management, ett sätt att driva kommunerna som företag. Detta leder raka vägen till helvetet.  
Behoven ska styra- inte budgetslaveri som idag. Och det är en stat som ska ligga bakom kommunerna med 
en tydlig ekonomisk försörjning- precis som tidigare. Kommunerna måste avkräva sig ansvaret för att 
finansiera grundskola och verksamheter som tidigare drevs statligt.  Politikerna måste skita ner sig med 
gentemot sina överordnade i stat för att tvinga dem att hjälpa till ekonomiskt. Snart finns det fler 
administrativa tjänster i kommunhuset än folk på golvet som arbetar i verksamheten. EN sammanslagning 
är ytterligare en konsekvens av NPM och budgetslaveri och det drabbar de vanliga människorna.  
Det finns flera inv på södra Öland i och med att Färjestaden är förort till Kalmar och därför får de mer att 
säga till om i ärenden som gynnar dem och nordölänningars intressen kommer i skymundan. 
Bor i M/långa kommun. Vill absolut inte ha Per Lublin in i politiken här nere också, låt B/holms kommun 
behålla honom. 

Det känns trevligare med två kommuner helt enkelt.  
Även om kommunerna blir en kommun så kommer det alltid vara norra & södra Öland! Det är bättre att 
kommunerna börjar sammarbeta med varandra, ge & ta.  
Om kommunerna slås ihop så blir det mindre makt till folket. Mindre chans att påverka. Ett argument för 
sägs vara färre chefer. Lär bli dubbla chefer ha aldrig funnits en chef som backat från sin position.  Allt lär 
handla om Borgholm och Färjestaden.  Sämre service.då närheten till invånare minskar.  
Jag tror inte att storleken på kommun spelar någon roll i påverkan på omvärlden. 
Vidare så kommer inte heller en sammanslagning innebära några besparingar inom den kommunala 
verksamheten. 
Tror nog att det kostar en del pengar att slå ihop kommunerna till en stor kommun. Lägg dom pengarna på 
annat viktigt som tex, LSS, sjukvård, åldringsvård. Vad är det för fel på att ha 2 kommuner som det är nu, 
undrar jag då?? 
Båda kommunerna har olika behov och förutsättningar. Risken är stor att nuvarande Mörbylånga kommun 
kommer få mindre stöd och uppmärksamhet. 
Två separata kommun är också en markant kännetecken för Öland. 
Tyngre administration, ingen direkt demokrati, anonymiserade tjänstemän som därav inte känner ett lika 
stort eget ansvar. 
Tror absolut att Öland mår allra bäst med två kommuner. 
Det är två ytterligheter. 
För att fler kan komma till tals.  
Vilken kommun ska bort? Eller vilket nytt kommunnamn ska det bli? 
Byn som är närmast bron eller Ölands enda stad... Ett val åt något håll blir fara fel! Och för stort! 
Mörbylånga är INTE en liten kommun. Det ligger i mitten storleksmässigt av total antal kommuner circa 
300st. Funktion av en kommun ska vara att tillhandahålla lokala tjänster och vara närvarande lokalt. Längre 
bort man kommer från befolkning mer missnöje som finns, mindre jobb och tjänster  lokalt 
Borgholms kommun har värnad om turismen och Mörbylångas kommun är mer ödsligt med all Alvar. Det 
blir för stort för att slås ihop. Vad ska prioriteras i sin grundkommun och grannkommunen? 

Olika kulturer och ekonomiska förutsättningar 
För mig är närheten mellan valda politiker och boende en central fråga. Under lång tid har Sverige slagit 
samman kommuner till allt större enheter. Trenden fortsätter med tal om regioner och storregioner. 
Resultatet är att kommunpolitikerna inte är så välkända hos folket och inte heller kan de lokala 
förhållandena lika bra. 
Ju större kommunen blir desto längre blir det till maktens portar och desto mindre kan den enskilda 
individen få sin röst hörd.  

För att bibehålla en stark ekonomi och närhet till lokala politiker! 
Risken är stor att dom södra delarna av ön blir lite av klass 2 medborgare. Man kommer att prioritera 
Borgholm och Köpingsvik och glömma att vi har ett samhälle som heter Mörbylånga och satsningar på det 
samhället som igentligen har samma förutsättningar att bli ett andra Borgholm med ökad turism och 
butiker. Det finns en väl fungerande marina som kan användas flitigare. 
Det kommer att bli gnäll när allt blir fokuserat till Färjestaden. För om det blir en kommun så ska det 
självklart styras från den platsen. Gnäll från norra och södra ändarna på ön. 
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Skattintäkerna kommer att skilja mycket i framtiden 
Därför behövs olika budgetplanering i de 2 kommunerna 
Hopslagning av norra och södra delen medför maktkamp. Långsmal kommun: lokaliseringsproblem. Låg 
kompetens på kommunal nivå lär inte bli bättre av en sån sammanslagning. 

Små enheter blir effektivare, snabbare beslut etc !!! 
Det är för stora skillnader mellan norr och söder. 
Det blir ännu svårare att nå beslutsfattarna för gemene man om det blir en kommun, det ör tillräckligt svårt 
idag. Risken är stor att de flesta servicekontoren läggs i Borgholm, för många svårt att ta sig dit.  
Busstrafiken är ju värdelös på hela ön, KLT har fått alldeles för mkt att säga till om i fråga om turtäthet och 
hur linjerna skall gå. Den som inte har tillgång till egen bil är mkt strandsatt speciellt på landsbygden. 
Borgholm ska ha en eloge att primärvården fungerar så bra, på södra Öland är den värdelös, förbättring 
behövs.  

Borgholm ligger före i det mesta och Mörbylånga kan ta efter , utan att vi behöver slås ihop. 

För att få stötta södra och östra delarna av Mörbylånga. Att inte bara satsa allt på turismen..... 
Det har inte framkommit i diskussionerna var centralorten skall ligga, när det blir klart, kommer oxå svaret 
på enkäten. 
Har olika åsikter när det gäller de gamla,olika uppfattningar vad de behöver. Sen olika penningar på hur 
många det bor i norr o söder. 
Som boende i Mörbylånga ser jag inte varför vi skulle ta ansvar för en annan kommuns kostnader. 
Mörbylånga är redan idag en "glesbygdskommun" med problem att integrera och bevara en levande 
landsbygd, då det är svårt att få bofasta allt för långt från jobb och några större mängder jobb tror jag inte 
är realistiskt att kunna locka till Öland, med tanke på logistik och avstånd. att då ta på sig ett ännu större 
glesbygdsområde kommer bara öka mina kostnader.  
Att Borgholm satsat så hårt på Turism är visserligen bra, men med en allt för stor andel som endast tär på 
kommunens resurser i förhållande till näringens skatteintäkter är inget bra. Många av investerarna och 
näringsidkarna är ej skattande i kommunen. 
 
Ska en sammanslagning ske bör detta ske i ett större perspektiv där Mörbylånga blir en del av Kalmar, men 
då tappar vi mycket av vårt eget styrande. Detta kan jfr med Kalmar Kommun där Kalmar centralort är 
vinnaren och satsningarna i småorterna får mycket små satsningar, där Vi skulle hamna i en större 
sammanslagning.  
Det skulle påverka ekonomin negativt (fler tjänstemän o politiker som skall försörjas)  Mörbylånga kommun 
har en seriös vårdnad av äldre, skola o barnomsorg som vi kommuninvånare värna om. 
Det är viktigt med två kommuner så att hela Öland blir sedd från norr till söder, öster till väster. Blir det en 
kommun blir det mest fokus på den mittersta delen av ön.  

Mörbylångas urusla infrastruktur . Avståndet till beslut och service blir garanterat sämre för landsorten. 

Småorterna får nog "stryka på foten" när det gäller olika investeringar. 

Vad är detta för trams? Låt Linnéuniversitetet göra något mer trovärdigt frågeformulär. 
Borgholm ligger i framkant i dagsläget. Bättre att Mörbylånga tar efter det.  
En ihopslagning av kommunerna tror jag skulle försämra ytterligare för norra delen av ön.  

Ska man slå ihop kommunerna bör det bli med Kalmar. 
Bra som det är. Onödiga extrapengar har lagts på denna undersökning samt tidigare beslut borde gälla 
fortfarande! 
Vid omröstningen för 10 år sedan kom genast diskussionen igång var kommunhuset ska vara!? 
Tror det skulle bli många och långa och diskutioner om hur det ska styras på ön,det tar ju en tid innan beslut 
fattas redan nu. Tror det blir för tungrott med en kommunsammanslagning 
Jag tror att man behöver se södra delen som en glesbygd med de problem som detta är,långa resor till 
service. Handel,bank,sjukvård,bensinmack mm. Att välja södra Öland som bostadsort för den vackra 
naturen och de värden som den erbjuder kan med klimathotet bli svårt. Vattenfrågan och andra problem 
som klimatet ställer till kan kräva en insats som ingen i nuläget kan förutspå och avfolkningen kan bli ett 
problem. 
Har svårt att se att skattebetalarna på norra delen kommer att tycka att de på solidariskt sätt ska hjälpa 
södra delen som är mer utsatt med färre innevånare och skattebetalare.  
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Kommunerna är olika idag. Kommer bli mkt svårt att få ihop dem till en kommun. Satsningar på ex äldrevård 
är olika. Borgholms kommun har ett helt annat synsätt där, satsar mer inom äldrevården. Vill behålla de 
båda kommunerna som det ser ut idag men dock mer samarbete än idag. 

Resultatet där kommuner tidigare slagits ihop och resultatet av det. Avståndet Öland, Norr till Söder.   
Jag tycker inte om något alternativ. På kort sikt så tycker jag att det bästa är att låta det vara som det är. 
 
På längre sikt tycker jag det bästa vore att hela Öland fick tillhöra Kalmar kommun, med ev Torsås, Nybro 
och Mönsterås. Det skulle kunna bli en stark kommun med bra ekonomi och tillväxt.  
 
Jag tycker det är synd att inte det alternativet diskuteras. 

två dåliga kommuner blir inte bättre genom att slås ihop. 
Vi på Norra Öland har stränderna. O naturen. 
 
Den bästa turismen. 
Om man slår ihop kommunerna till en kommer ev. satsningar på, i vårt fall, sydligaste Öland förmodligen att 
bli ÄNNU sämre. 
Man kan öka samverkan mellan kommunerna men de har väldigt skiftande förutsättningar vad gäller 
turister och framför allt näring 

Har fungerat mycket bra till dags dato. 
Södra Öland kommer att helt bli bortglömd. 
Finns massor med fler skäl. 

Den ena kommunens dåliga ekonomi skall icke ärvas.  

Jag tror inte på stordrift, dessutom tycks KF i Borgholm bestå av många förvirrade individer.  
Södra Öland är redan eftersatt, en centralisering kommer knappast att gynna södra Öland.Som politiker gör 
man inte karriär på att driva frågor för södra Öland!! Service och samhällets viktiga grundfunktioner 
(äldrevård - vårdfunktioner, skolor, kommunal service generellt etc. riskerar att centraliseras och försämras 
(försvinna?) på södra Öland. 
Dagspressen "lyser med sin frånvaro", en sammanslagning kommer inte att förbättra detta, troligen mer 
fokus på Färjestaden och Borgholm.Samma sak som med politiker...en journalist gör inte karriär genom att 
bevaka och skriva om södra Öland. 
Kommunerna är olika på många sätt. Borgholms kommun har mer kommersiell verksamhet iom turismen. 
Östra sidan är idag redan bortglömd vad gäller många saker som t ex infrastrukturen. Risken är att fokus 
hamnar mer på norra änden av ön vid en sammanslagning. 
bor på sydöstra ön. I stort sett utan service frånsett hemtjänst och lokala företag. Ser ingen vinst med 
sammanslagningen. 

Blir bäst och inte minst för mig som bor på södra Öland 
Hur ska man komma överens var sentralorten skall vara. Ingen besparing på anställda. Ska BEAB vara kvar. 
NEJ! 
Ölands form; långt och smalt; gör att risken för att de båda ändarna av ön riskerar att "glömmas" 
bort/hamna i bakvattnet om de två kommunerna slås ihop. Allt kommer att centreras på mitten av ön, från 
Färjestaden till Borgholm. 
 
Vad gäller skolan så finns ju redan idag ett fungerande samarbete i Kalmar län , Kalmarsunds 
gymnasiesamarbete. Och primärvård liksom äldreomsorg är ju utbyggda i alla delar av kommunerna. 
 
Det som fungerar mindre bra är ju kollektivtrafiken, men det är landstingets ansvar och påverkas inte av en 
sammanslagning. 
  
Mycket lugnt och bra organiserat,lätt att hitta och känna till de olika kommunala funktionerna. 
Hälsocentralen är stort plus. 
Byggandet av nya bostäder och kommunikationerna med Kalmar är också värda en eloge. 
Den nya avsaltningsanläggningen i Sandvik känns som en garanti i svår torka. 

Om man slår ihop dom så kanske inte det blir bra sammarbete 

Det blir alltför anonymt och dvårarbetat med en sådan avlång kommun. 
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Mörbylånga ligger efter i både vattenförsörjning och 
Demokrati tex nyetablering av konsum och sibylla. 
Ska kommunerna slås ihop vill jag se sänkning av kommunalskatten. Men det kommer väl inte att ske. Så 
därför nej till en kommun. 

Gärna ännu mindre kommuner! 

Ju större en kommun är desto mindre hänsyn tas till "småfrågorna". T.ex. de som bor långt ut i byarna. 
En sammanslagning är komplicerad och dyr. Den nya kommunen skulle ändå bli för liten för att ha egen 
gymnasieskola,  egen renhållning etc. Ska sammanslagning övervägas så bilda i så fall direkt Kalmarsunds 
kommun ihop med Kalmar, Mönsterås, Torsås och kanske även Nybro. I annat fall öka samverkan med 
samtliga dessa kommuner. Att gå via en Ölands kommun är en onödig omväg som bara kostar pengar utan 
att ge tillräcklig styrka. 
Allt mer flyttas mot Färjestaden. Södra Öland prioriteras bort utom som semestermål möjligen. Där turister 
tycker det vore bra att slippa saker som är "fult" som exempelvis Cementa som skapar massa jobb. Vi bor 
och arbetar på södra Öland året igenom och vi är många som inte arbetar inom turistnäring. Södra Öland 
ska inte prioriteras bort vilket är en risk med en kommun. Redan idag satsas det på Färjestaden vilket södra 
Öland får lida för. Med en kommun befarar jag att satsningarna flyttas ännu längre norrut och södra Öland 
tillslut bara blir alvar och möjligen odlingslandskap. Vi värnar vårt leverne här. 

Norra Öland dvs norr om Borgholm blir förlorare om allt ska centraliseras  
Jag tror att man ska behålla ett koncept som fungerar bra. 
Är även övertygad om att det blir osämja över minsta lilla beslut som inte gynnar nord eller sydölängen. 

Allt för långt mellan söder och norr 

Tror att allting kommer att bli sämre om kommunerna slås ihop både vad gäller äldreomsorg och ekonomi. 
Allt läggs i Färjestaden nu för tiden o blir det en kommun så så blir Färjestaden och Borgholm som får allt . 
Och då kommer södra Öland att "glömmas" bort. 

Jag tror det är svårt när avstånden är stora mellan norr och söder .  

kommer närmare till beslutsfattarna 

Långa avstånd försämrar den kommunala servicen. 
Större är inte lika med billigare,det blir mindre service för oss ,som inte bor i centralorten, vart ska 
kommunkontoret vara??mindre närhet osv...... 
Sammanslagningar har alltid givit kortsiktiga vinster,  kostat mer än beräknat och varit förödande för 
demokratin. 
jag bor i borgholms kommun och tror inte på en sammanslagning det blir för stort. redan i dag tycker jag att 
norra Öland prioriteras för dåligt och jag tror det blir mer sådana skillnader om vi blir större.  
 
Dessutom har vi i Borgholms kommun hela tiden investerat i det kommunala nätet och infrastruktur vilket 
Mörbylånga kommun inte har prioriterat så vid en sammanslagning är min farhåga att Borgholms utveckling 
stannar av för att finansiera Mörbylångas eftersatta infrastruktur.  
 
Jag tycker inte att vi ska behöva ta ansvar för att Mörbylånga inte har investerat något tidigare.  
Genom att göra större områden minskas medborgarnas möjligheter att påverka och politikerna kommer att 
bli ännu mer distanserade från de som de enligt demokratins grunder är valda att representera.  
 
Ni vill veta kön och ålder samt bostadsort här nedan, har det någon betydelse för undersökningen? Vilken 
påverkan i denna undersökning har kön, ålder eller bostadsort? Vems åsikt är mest betydelsefull, mannens 
eller kvinnans och vilken ålder har mest värde (förutom myndighetsålder enligt lag). Om man bor i tätort är 
man mer eller mindre betydelsefull än om bor utanför tätorten? Min poäng är att det är av underordnad 
signifikans och fokus måste vara på sakfrågor som är relevanta för förslaget att slå ihop båda kommunerna.  
      
Känns som att två kommuner kan ta till vara resp.inneboendes intressen lättare. I en ev.sammanslagning 
kan nog boende utanför tätorten lätt bli mer bortglömda.  

Blir vi 1 kommun glöms ytterkanterna bort ännu mer än idag 
Efterforskningar visar att som  det ser ut bakåt i tiden har inte samverkan fungerat om inte Borgholm får 
bestämma. Mörbylånga betalar mest och bestämmer minst 
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Vänta på nästa stora kommunsammanslagning. 
Då det blir 2 kommuner i Kalmar län. 
Ölands längd motsvarar sträckan från Fårbo till Jämjö på fastlandet. Ingen har föreslagit sammanslagning av 
Oskarshamn, Mönsterås, Kalmar, Torsås och Karlskrona kommuner, vilket Öland 
en kommun skulle motsvara. 
 
 
Behåll två kommuner men samverka där det är en fördel för båda kommunerna. 
Jag tror Öland är för avlångt för att vara en kommun. Det kommer troligen drabba de norra och södra 
ändarna negativt. Jag tänker också på hur det skulle bli med att ha ett gemensamt styre. Ett centralt 
kommunhus där det blir väldigt långt till respektive udde? Eller dela upp det i ett nordligt och ett sydligt 
kommunhus? För då är det ju ändå som idag, och allt blir bara mer komplicerat och uppdelat då vissa saker 
kommer ligga i det nordliga och andra i det sydliga... Det är vad jag tror. Tack och hej.  

Stordriftsfördelarna övervinner inte de övriga fördelarna med närhet mellan invånare och makthavare.   

Jag föredrar mindre enheter 

Vill ha nära till besluts fattarna o tvärtom.dom ska veta vad dom tar beslut om. 
En sammanslagning görs oftast för att spara pengar 
IT-avdelningen i Mörbylångakommun lades ner och Borgholm sköter IT-frågor för hela ön, detta blev väl 
varken billigare eller bättre än att ha en IT-avdelning för varje kommun 
 
Man kommer aldrig att komma överens om var kommunkontoret ska ligga  
Öland är en lång ö , svårt att klara åtaganden för en kommun .En del samarbete kan säkert vara bra , men 
beslut tas varje kommun för sig . 

Avståndet mellan norr & söder är för stort för att ge bra service . 
En kommun kommer obönhörligen att ytterligare påskynda avtrappningen av service på sydligaste resp 
nordligaste Öland. 
En ökad samverkan KAN vara ett alternativ, men en sådan samverkan skall ENDAST gälla icke-människonära 
frågor. I tekniska och byråkratiska sammanhang kan det möjligen fungera och vara kostnadseffektivt. Säkert 
också i frågor av nationell karaktär där Öland ju är en "spelare". 
Vid en kommunsammanslagning blir det längre för oss som bor långt söderut eller långt norrut till 
beslutsfattarna. Om det skulle bli en folkomröstning är det av största vikt att beslutsfattarna deklarera vilka 
insatser som planeras för att hela Öland skall året runt bebott och livskraftigt. 
Öland är långt och skall personal fara fram o tillbaka tar det för mycket tid. Kommunalrådet i Mörbylånga 
ägnar för mycket tid åt invigningar. Skall spaden fram vid alla nyetableringar och därefter dyra luncher går 
det åt för mycket tid och pengar. När man t o m minskar på belysningen i byarna och ingen lyssnar på vad 
invånarna säger. Öland har blivit fattigare turisterna är många men vad blir det pengar över. 
Sophämtningen är dyrbar pga turister och det är dyrt i affärerna. I Borgholm stora problem med 
sophantering och gröna påsar och vad blir nästa problem med det? Det har ju också varit problem med 
skolorna på olika sätt i Borgholm och i Mörbylånga dividerar man om högstadium i Färjestaden och man 
talar om långa färdvägar för barnen. Väldiga kostnader för tillsättning av chef för turistnäringen kan inte 
turistnäringen få sköta sig själv. Kommunen skall inte låtsas att man är ett företag utan vi invånare betalar 
skatt och man skall hantera pengarna därefter. Vi är inget riskbolag! 
Som Öland ser ut geografiskt, tror jag inte att det finns skäl nog för en sammanslagning. Ev. ekonomiska 
vinster är säkert överdrivna.   

Var ska kommunhuset ligga?  

Så länge inte samarbetet fungerar i dom två kommunerna som finns Norra och södra Öland är glömt 

Vi på söder kommer att bli glömda om det blir en kommun 

Därför jag vill ha två kommuner punkt slut. 

två dåliga ekonomier blr inte bättre av en hopslagning 

Vet vad vi har och inte vad vi får 
Längre avstånd från boende. Lokal gemenskap ersätts med stordrift. Lokal anpassning inom alla 
"utmaningar" försvinner eller i bästa fall blir sämre. Även sämre boendeinflytande bidrar till att demokrati 
försvagas. Det utbredda "svågerpolitik" ersätts av andra "svågrar" som lokalbefolkningen i kommunen inte 
känner till och har svårare att ställa till svars (men det är kanske meningen med sammanslagningen).   
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För boende på södra Öland kommer vi att försvinna i det stora hela. Ingen kommer att bry sig om oss. Vet 
vad vi har och inte vad vi kommer att få. 

Treans alternativ säger inte vilka områden som skall samverkas, därför inte detta val. 

Jag tycker att kommunerna funkar bra nu, så det behövs inte ändras något. 
För att kunna utveckla kommunerna även mot Torsås och Mönsterås kommun. Torsås-Mörbylånga kan ge 
en utveckling på södra Öland med en förbindelse mellan Degerhamn-Bergkvara. 

Tycker att det fungerar bra i Borgholms kommun idag, finns ingen anledning att ändra! 

Bortglömda kanter på ön 
Sammanslagnin ???? Till en kommun är inte tänkbart blir det en kommun är vi snart tillsammans med 
Kalmar. Vad blir det av Öland då??     Nej nej nej 

Öland är avlångt 
På Södra Öland upplever jag att vi har: 
   INGEN som helst samhörighet med Borgholms kommun 
   viss samhörighet med Mörbylånga tätort 
   större samhörighet med Kalmar kommun 
   störst samhörighet med Färjestaden 
 
INGENTING kan bli bättre vid en sammanslagning av kommunerna - bara sämre! 

Är rädd att det mesta placeras i Färjestaden. Det blir långt att nå ut till invånarna på norra öland.  
Tycker att mycket fungerar bra i Borgholms kommun. Det finns ett större ansvar vad gäller ekonomi och 
tjänstetillsättningar. Upplever att Mörbylånga slarvar mycket med ekonomin och upplever dom som väldigt 
röriga inom flera områden.  
Skillnaden mellan kommunerna är stor och en sammanslagning kan leda till kamp om mest inflytande 
istället för gemenskapens glädje. Om man ska göra en stor förändring kan det vara lika bra att gå längre och 
bilda Kalmarsundskommun.  

Sammanslagning skulle missgynna bofasta på bägge uddarna mer än idag. 

En sammanslagning kommer bara att föda ännu fler rövnötare. 
Dom samlade resurserna i kommunerna, per capita, blir inte större bara för att man slår ihop dom. 
Avståndet kommunledning-invånare blir än större. Det blir ett evinnerligt käbbel om var kommunledningen 
ska finnas vid en hopslagning, vilka områden det ska investeras i etc. 

Jag är skeptisk till ekonomin i Mörbylånga.  
jag tror att centraliseringen av olika tjänster kommer att bli sämre samt indragningar av olika slag som 
sämre service 
Jag tycker att norra och södra Öland ser helt olika ut på många sätt. 
Häruppe har vi långt till "storstaden" Kalmar och till exempel busstrafiken behöver fungera långt mycket 
bättre än den gör idag. På södra delen bor många Kalmarpendlare som har "storstadskontakt" varje dag. 
Vems intressen kommer den eventuella enda kommunen att driva? 
Mörbylånga kommun uppvisar ständigt stora brister i transparens gentemot medborgare och lokalmedia att 
det för en demokratiskt sinnad invånare i Borgholm finns skäl till bävan inför en sammanslagning. Låt gå om 
hela Öland tas över av Borgholms kommun, som präglas av en helt annan öppenhet. I Borgholms kommun 
finns en demokratiskt betydelsefull närhet till såväl folkvalda som tjänstemän. 
Finns risk för att vår kommun marginaliseras eftersom Mörbylånga kommun har en yngre och aktivare 
befolkning. Dessutom har de större behov av underhåll och utveckling av sin vattenförsörjning. Jag undrar 
om vi inte får vara med att utveckla grannkommunen på bekostnad av vår egna. En liten detalj: Mörbylånga 
kommun sponsrar Ironman med mer pengar än Skördefest och Öland spirar. Vad har vi för glädje av det? 
Jag efterlyser mer fakta med tydliga fördelar för att kunna ta ställning till frågan.  

en folkomröstning för tio år sedan ska fortsatt gälla .  
Kommunerna är för olika för att slås ihop. Avstånden är för långa och prioritetn bör se olika ut för de båda 
kommunerna.  
Borgholms kommun verkar mer framsynt och skulle förmodligen missgynnas vid sammanslagning och få stå 
tillbaka 
Ytterområdena som norra Öland och södra Öland skulle hamna ännu mer i perifirin gällande de flesta beslut  

Det blir bara slit med 2 kommuner  
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Alternativen är ledande för syftet med enkäten. Det borde finnas flera alternativ. En sammanläggning 
mellan Kalmar och Öland torde ge den kraft som ölandskommunerna saknar idag och som kommer att 
behövas i framtiden. 
 
Ur demokratisk synpunkt torde det i nuläget vara bättre att behålla nuvarande kommunindelning. 

Risken för en polarisering till Färjestaden och Borgholm skulle öka vid sammanslagning. 
Kommunerna kan samarbeta med vissa tjänster. En kommun, och snart blir vi sammanslagna med Kalmar, 
fundering som inte alls känns bra.En kommun,då hamnar man långt bort om man inte bor i centralorter 
som ex. Borgholm, Mörbylånga. De som bor i norra och södra delen av Öland hamnar i utkanten och 
kommer att helt enkelt att glömmas bort. 
Det här med nämnder avskräcker verkligen,har upplevt detta på annat håll och man har börjat avveckla 
nämnder och centralisera vissa bitar i den kommunala verksamheten. Det är orättvist. Oftast har 
tjänstemannen utrett/bestämt och då tycker plötsligt politikerna det också, fast de inte har några 
grundkunskaper i frågan. 

Öka samverkan i det som är till fördel för båda 

Mörbylånga har mycket att lära. Avstånden är för långa för en kommun. 
Sammanslagning innebär centralisering. Detta betyder alltid försämrad demokrati. 
Det har inte visats att utmaningarna skulle vara lättare att lösa i en större kommun. Tvärtom visar 
utredningar att några ekonomiska fördelar inte går att räkna med. 

Jag tycker det. Jag tror det är bäst så.. 
Jag har aldrig märkt att fusioner bli bra. Inflytandet försämras. 
Varför skulle jag som bor på södra öland ha åsikter om t.ex skolan i Löttorp? 
Nuvarande kommunala service är bra, bättre än i stora kommuner jag känner till. Ekonomin i stora 
kommuner är ofta usel. 
Med endast en kommun kommer all kommunal service etc. att centraliseras till Färjestaden och 
ytterområdena, både i norr och söder, kommer att misskrediteras än mer än vad det redan har gjort.  

vill ha de så 

Allt blir enklare om vi behåller dagens uppdelning. 
Det finns inte ens en bussförbindelse mellan södra och norra öland längre. Öland är på så många sätt 
uppdelat i två. Dom från norr kommar aldrig söderut, dom från söder åker aldrig norrut - oftast för att det 
knappt går. Bussförbindelserna är måsten för ungdomar, pensionärer, invandrare, arbetslösa, lågavlönade 
och andra som inte är rika. Helt enkelt har kanske södra och norra Öland inte så mycket gemensamt. Nån i 
Grönhögen träffar aldrig nån från Byxelkrok, så att säga. Jag har också svårt att tänka mej att nån i Borgholm 
vill satsa på Mörbylånga i nåt som helst avseende, oavsett vad som sägs nu. 

Det gör inget att samarbeta med vissa frågor 

Lättare att få inflytande där man bor man känner till det bättre  

Frågan är redan avgjord i en folkomröstning. 
Jag bor i Mörbylånga kommun och tror Mörbylånga skulle förlora ekonomiskt vid en sammanslagning med 
Borgholm. Dessutom skulle det bli för stora avstånd från norr till söder om man slog ihop det till en 
kommun. 

Öland är för avlångt. Norr och söder kommer glömmas bort. 
För att kunna bilda en kommun måste mycket gammal tradition och "bytänkande" försvinna.  
 
En ny centralort, Färjestaden, i en sammanslagen kommun ser jag som ett måste. Varken Borgholm eller 
Mörbylånga släpper fram Färjestaden idag eller inom överskådlig framtid. I synnerhet inte Borgholm. 
Behålla 2 kommuner. Ökad samverkan hade vart bra, men ställer mig frågan till om det fungerar. 
Ytterområdena glöms bort redan idag, hur skulle det vara med två kommuner? Tror att båda kommunerna 
måste arbeta med att hela kommun känner sig sedd och delaktig.... !! 

Jag tror att om det blir en kommun så blir det mer fokus på tätorterna och mindre fokus på allt annat 
Vad har det för betydelse om man är man eller kvinna? Varför har Ni inte skickat med denna blankett? Det 
är diskriminerande mot invånarna. Jag ifrågasätter om det finns någon demokrati? Varför skall allt flyttas till 
Färjestaden? Varför flyttade Ni systembolaget från Mörbylånga till Färjestaden? Politikerna ville inte åka till 
Mörbylånga och handla sina rusdrycker, Ni har begärt att få dit bolaget! Vad har Ni gjort för att bevara 
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Mörbylånga som huvudort i Kommunen? När Sockerbruket lades ner ställde Ni några krav på ersättning av 
verksamheten? Likaså Forsheda Gummi, Konsum och Bankerna! Har kommunpolitikerna bara suttit 
overksamma? Det har varit en omröstning om sammanslagning tidigare, då blev det ett nej till detta. Varför  
kan inte detta beslut respekteras? Det har aldrig varit bra med stordrift, det blir bara centraliserat! Två 
kommuner skall bevaras!  

förstår inte varför vi ska slå ihop när det är så bra som det är. 
Även småorterna behöver synas och få sina behov tillgodosedda. T ex. fungerande kommunikationer till 
arbeten, skolor, affärer mm, närhet till en fungerande vård och omsorg, vatten, avlopp, fiber mm. 

Olika förutsättningar och olika investeringar som Borgholm redan gjort 
Som boende i Mörbylånga känner jag redan nu att Färjestaden får allt i denna kommun. Allt fokus läggs 
norrut. Där öppnas nya butiker, vägarna sköts och en ny skola byggs.  
 
Här i Mörbylånga stängs butiker och banker, vägarna är ihåliga lapptäcken, skolan ser ut att läggas ner, 
hamnen privatiseras och trots detta blir det dyrare att bo här. Pengar som går i Färjestadsbornas fickor i 
slutändan.  
 
Så om vi slår ihop Borgholm och Mörbylånga kommun är jag rädd att Mörbylånga samhälle helt kommer att 
dö ut. 
Närheten mellan förtroendevalda och befolkningen. Risken är stor att det blir en maktkamp var ett 
gemensamt kommunhus skulle ligga. Färjestaden skulle inte tiga still. Allt ska ju dit. Mörbylånga är ju på god 
väg att bli ett nytt  
S Möckleby. 
Ett betydligt bättre alternativ är ett gemensamt Öland tillsammans med Kalmar kommun. Då slipper vi 
maktkampen på Öland. 
Två skilda kommuner, olika inriktningar. Mörbylånga jobbar aktivt framåt i tiden för sina invånare. 
Borgholms kommun jobbar aktivt att fylla kommunen med äldre och deras aktiviteter. 
En kommuns största utgifter är barn,skola o äldrevård. Det blir ju inte färre barn o äldre för att man slår 
ihop 2 kommuner. Om man ska ha tex  en Socialchef för hela ön så slutar det bara med att det blir fler 
mellanchefer,1 chef för norra och 1 chef för södradelen. Kanske man kan ha lite färre politiker om man slår 
ihop kommunerna men det är ju bara små pengar man sparar på detta. 
Med tre alternativ är risken stor att det blir som kärnkraftsomröstningen ,politikerna tolkar som dom vill 
och konstruerar ngt som inte väljarna vill 

det fungerar som det är 
Närheten mellan medborgare och politiker/tjänstemän är unikt bra i Borgholm. Detta gäller även inom 
sjukvården. Tron att bara för att något blir större blir allt bättre är en myt. Exempel på denna "elefantsjuka" 
finns överallt i Sverige idag. Den frodar enbart en större inkompetens och ansvarslöshet. 
Borgholms kommun har i verkligheten inga problem som man inte själv kan lösa.  
 
När det gäller konstruerade problemformuleringar är dessa värda noll och intet om det saknas en 
ekonomisk utvärdering med resultat och balansräkningar. Tro och tyckande hit och dit kan ju vem som helst 
åstadkomma. Men det är inget beslutsunderlag. 

Det är bäst som det är 
En sammanslagning kommer mest troligt att kosta massor. 
Nytt kommunhus? Var? Hur mycket måste skatteuttaget öka för att betala kalaset?  
En sammanslagning borde ge rationaliseringsvinster. Får övertalig personal fallskärmar? 
Eftersom man har så svårt att få någonting för de skattepengar man betalar i dag när det är två kommuner, 
så tror jag inte att det bli bättre om det blir en sammanslagning. Man ser bara de större tätorterna. 
Det finns inget samband mellan fungerande kommun och storlek. En större kommun gör bara att avståndet 
till politiker blir längre och att den politiska organisationen centreras till F-staden. Den allra största delen av 
kommunala pengar går till barn, ungdomar, äldre och funktionshindrade. Ingen av de grupperna blir mindre 
för att vi slår ihop kommunerna. Det är lika många som ska ha barnomsorg eller som ska matas på boendet.  
Idén om att slå samman två kommuner är förlegad. Idén tycks aktualiseras av icke-ölänningar som inte 
känner ön. Idioti att betala en konsult som redan bestämt hur han vill ha resultatet!!  
Finns ingen anledning att skapa dubbel byråkrati, göra Färjestaden till centralort och låta resten av Ölands 
två kommuner tyna bort. De två "yttersta delarna" försvinner - trots att det bor människor där!!! 
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självklarheter 
  
För mycket skiljer de båda kommunerna åt när det gäller karaktären på sådant som turism och näringsliv. 
Dessutom: ju större kommun, desto större avstånd till beslutsfattarna för den enskilde medborgaren: 
Risken är mer byråkrati och desto krångligare med allt.  
Kommunerna ska vara kvar då de olika delarna har olika utmaningar. Däremot kan kommunerna ha mer 
samordning inom administration och ävem dela förvaltningar.  

Vi har röstat nej en gång nu får  det vara nog! 
Borgholms kommun har redan ordnat det jag tycker är bra med komunen  
är på allerten medans Mörbylånga halkat efter  
Set är bättre att vara två så ingen kommun behöver dra den andra och att det finns ingen naturlig plats att 
ha tex kommunhus och kommunala verksamheter på "mitten"  

Mörbylånga kommun bör söka sammarbete med Kalmar kommun 
Vill ha mer när kontakt med de styrande i kommunen. 
Mer förbindelse till norra Öland och Löttorps tätort. 
Vill ha mer när kontakt på norra Öland med 
vår kommun med bättre förbindelse till 
Löttorps tätort. 

Varje kommun för sig ska klara medborgarnas behov och önskemål. Men kan gärna ta lärdom av varandra. 
Mörbylånga är så misskött med sitt bostadsbolg att dom är konkursmässiga om inte kommunen betalade 
ockerhyroror för att skydda bolaget varför får allmenheten inte fakta om detta. Nej vore fel om innvånarna i 
borgholm skulle lösa mörbylångas problem . så nej till en kommun 
Jag tror inte centralisering är bra. Om det idag är svårt för färjestadsbor att tycka det behövs kommunal 
service söder om Mörbylånga, hur ska då borgholmsbor kunna motiveras till att vara med på dom 
investeringarna? 
Har sett hur dåligt det fungerat sedan man slagit ihop Åkerbo kommun och Borgholms kommun. Det är lätt 
att ta russinen ur kakan men svårt att ge igen. 
Tror inte att synergieffekterna blir så stora vid en sammanslagning till en kommun. 
Skillnaden mellan kommunerna kan vara stora.Risken är överhängande  att områden i ytterkanterna blir 
bortglömda  
Viktigt att inte slå ihop två fattiga kommuner vilket inte leder till bättre service eller ekonomi. Kommer med 
största sannolikhet fortsatt vara lika många tjänstemän och politiker. Helt klart ingen besparing. De sista 50 
åren har det gjorts många kommunsammanslagningar och de flesta inte gjort det bättre för 
kommuninvånarna. Dessutom kommer politikerna långt ifrån medborgarna. Idag har de svårare att gömma 
sig. Med en kommun gör det lättare att göra indragningar för boende i norra och södra delen. 
Koncentrationen kommer att bli till Borgholm och Färjestaden och då är det inte Öland längre. 
Behåll två kommuner som idag!   
Småskaligheten är bättre för medborgarna. 
Om vi ser på hela Sverige så har landsbygden utarmats och det är storstäderna som gäller. Norra Öland kan 
liknas vid Norrland i många avseenden.  
Om ölandskommunerna går samman är frågan: var kommer politikerna sitta? Borgholm, Mörbylånga eller 
Färjestaden. OM det inte skulle bli Borgholm så tror jag faktiskt att det skulle bli nådastöten för den lilla 
staden att leva vidare med den service och antalet butiker som vi nu har året runt.  
 
 
På  norra Öland har bofasta fått uppleva att de varit "bortglömda". Det har till exempel lovats försköning av 
Löttorp som genomfördes först efter ett 15-tal år. Mycket har centrerats till Borgholm. 
Företagarna på norra Öland har själva ordnat en bemannad turistbyrå i Löttorp för att Ölands Turistbyrå lagt 
ner den tjänsten. Hur många turister är det på norra Öland på sommaren? Runt 100 000, kanske fler. En 
ambulans stationerad i Löttorp och som kör till Borgholm varje dag och byter personal (det tar två timmar), 
är det rätt?  
 
Låt hela landsbygden leva, och släck inte ner den. 
Min uppfattning är att det inte blir bättre med en kommun på Öland. 

Ökat samarbete med Kalmar Kommun. 
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Kommunernas struktur i alla avseenden väldigt olika. 

Att det är 2 kommuner, fungerar utmärkt. Är olika, satsar på olika saker.  

Det är bra som det är tycker jag tack  

småskalighet ser till den lilla människan 

Båda ytterändarna kommer att förlora på en sammanslagning 
Borgholm känns som bättre planering/framförhållning än Mörbylånga känns som att det blir sämre med en 
kommun, men gärna samarbete där det är möjligt. 
Öland är långt och en sammanslagning skulle förmodligen kunna motivera en centralicering av komunala 
servicetjänster, vilket jag ser som en fara då restiderna ökar och tiden går åt till dessa istället för insatsen. 
Som det ser ut nu så är både norra & södra delen av ön bortglömda, hur ska det då bli med en kommun? 
Känns mer som att kommunerna (invånarna) tävlar med varandra och att allt söder om Mörbylånga ska 
stängas ner. Borgholm kan få Färjestaden. 

Hur ska en borglig och socialdemokraterna få det att fungera. Tror ej pådetta.  
Född på södra Öland, har utbildat mig i Kalmar, arbetat i olika delar av Sverige, nu tillbaka oå Öland. 
Borgholm och norra Öland är ingenting jag någonsin har känt någon samhörighet med. Utöka hellre 
samarbetet med Kalmar där vi har våra arbeten, vår vård, högre utbildning, teater o kultur. 
När en kommun inte klarar av att tillgodose hela kommunens behov. När man centrera allt till en tätort då 
undrar jag hur det blir om Öland är en kommun. Vad händer med södra och norra udden då. Annars så är 
fördelarna många med en kommun. 
Erfarenhet visar att ju längre avstånd från de som beslutar om kommunens medborgare desto sämre blir 
kontakten . 
Man vet vad man har...... 
 
Jag vill inte att öland ska ingå i kalmar kommun 

Störst är inte bäst 
Det fungerar bra som det nu är. Varje kommun tar vara på det unika värdena som finns i varje kommun. En 
stor risk att servicen centraliseras långt från kommuninvånarna. Bägge kommunerna har så olika problem 
att det finns stor risk att landsbyggden får betala med sämre service de investeringar som behövs på norra 
Öland.  
Det finns en stor risk att det kommer att bli långt till den service som ett modernt samhälle kräver om man 
bor på landsbyggden. Stor risk att norra Öland får all service vilket gör kontakten med kommunen och 
annan service ännu svårare.   
Tror inte på en sammanslagning. Är för stor skillnad på de båda kommunerna och för starka viljor för att 
kunna samsas i en kommun. 
Visserligen inte bra idag men tror inte att norr och söder kommer gynnas vid en sammanslagning. Snarare 
tvärtom ännu sämre. 
 It blev inte bättre vid sammanslagningen. Bara en liten klick folk som har nära till allt ex: Färjestaden eller 
Borgholm. Många har fått större avstånd till vård, affärer, bank och äldre som inte har färdtjänst och andra 
som ska åka dessa fantastiska bussturer som inte finns.  

Inte bra med förstora kommuner.  

Sätt inte ihop två sjunkande skepp! 

För att det det blir för stort område.Och det funkar utmärkt som det är nu! 

Om kommunerna slås samman kommer allt på Norra Öland läggas ner och flyttas till Södra Öland.   

Jag tycker att Mörbylånga klarar sig bra själv. 

Beroende på ekonomin. 
Tucker att det blir för stor kommun ska ni ha kontoret i fstaden bygga nytt eller nöjer politikerna med något 
gammalt kontor för att spara skattebetalarnas pengar  
Öland en kummun = Mer byråkrati. Större kommunal administration. 
Mer kostnader för kommuninvånarna. 

Mörbylånga ska vara kvar,vi kommer att flora på om det blir en kommun. 
Jag har en stor misstänksamhet att vid en sammanslagning kommer ytterligare tjänster och funktioner 
flyttas bort från södra öland.  
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Redan i dagsläget försvinner verksamheter i allt för snabbt takt  till Färjestaden och om skulle de förläggas i 
Borgholm vore det katastrof. Mörbylånga kommun lägger redan idag för lite energi på att möjliggöra 
inflyttning till någon annan ort än Färjestaden (få/dyra tomter i Mörbylånga och avslag på bygglov i övriga 
byar) 
Självklart bör möjligheten till samverkan utredas men inte på bekostnad av tillgänglighet och service. Att ha 
en 140km lång kommun innebär självklart att delar kommer prioriteras ner när man gör budgetarbetet. 
Vid en omröstning så röstar vår familj nej till sammanslagning. 
Kommunerna har redan samverkan genom Ölands Kommunalförbund. Ju längre ifrån maktcentrum du 
befinner dig desto större blir utanförskapet. Se t ex förhållandet mellan Stockholm och landsbygd, eller 
mellan Kalmar Region och regionerna med storstäder. Att två små Ölandskommuner slås samman har ingen 
effekt i det stora, men väl för mig som enskild kommuninvånaren i ytterområde i o m att jag får färre 
politiker och tjänstemän, som känner till de lokala förutsättningarna, behoven och resurserna. 

Bevare oss för tinglet och tanglet i norr! 
Processerna tar alldeles för lång tid i den lilla kommunen  som är idag hur ska det bli om den ännu större? 
Mycket känns allför tungrott redan nu.  
För oss som bor i utkanterna av kommunerna , blir det definitivt inte bättre av en större kommun. Då 
försvinner vi antagligen helt. Inget har hittills blivit bättre för oss när det har blivit mer centraliserat. Jag tror 
heller inte att ekonomin blir bättre.  

Brukar inte bli bättre med stora enheter 
Mörbylånga är bankrutt och har gigantiska utgifter i framtiden de inflyttade till Färjestaden kommer att 
kräva simhall,badhus och ishall och dessutom har dom ett väldigt gammalt vatten och avloppssystem som 
läcker som ett såll . Ett bostadsbolag som har mer skulder än värde !allt mörkat för invånarna ! 
Eftersom jag är anställd i mbla kommun inom barnomsorgen och därmed helt plötsligt kan "flyttas runt" 
inom kommunen vill jag absolut inte behöva åka tex till löttorp för att arbeta! 
Jag tycker det är bra som det är med två kommuner! 

Tror det måste vara två kommuner för att ta tillvara hela Öland.  
Öland är  geografiskt för stor(lång) för att vara en kommun.Bor man i Byxelkrok är det (nästan)närmare till 
Stockholm än till Ottenby   
 
Historiskt har norra o södra Öland väldigt lite gemensamt, kommunikation och kontakter har skett med 
fastlandet,Oskarshamn Kalmar, Bergkvara.  
Södra Öland har idag nästan ingen turism och lever på naturen och med naturen. 
Norra Öland lever på turism och måste prioritera det. 

Idag har vi en stark och en svag kommun. Blir ju mellanmjölk om de slås ihop. 
Jag tror att vi kommer att få ändå mindre hjälp med saker eftersom de inte händer så mycket på södra 
Öland  
Det blir alltid tungrott med stora enheter. Öland är så långsträckt precis som Kalmar län och det funkar inte. 
Är uppvuxen i Västervik och har inte känt nån samhörighet med södra länsdelen. 
Svårt att få norra och södra Öland att gå ihop eftersom de är långa sträcker imellan och skulle de bli så 
kommer säkert Borgholm och Färjestaden få de mesta .Uddarna kommer bli bortglömda .Vimåste få en 
levande landsbygd. 

Öland är alldeles för långt för att fungera som en kommun 

För att möta framtida krav. 

demokratin kommer inte att hålla om det blir en kommun  
Enligt min uppfattning fungerar det bra med två kommuner. 
Tror det blir stora dispyter om vem som ska ha olika  
befattningar om det blir sammanslagning. 

Viktigt med närdemokrati 
Föredrar ökat samarbete mellan de två kommunerna där det är möjlig. Jag ser redan ett ökat samarbete 
sedan en tid vilket är bra men jag har också erfarit samarbete där det inte fungerat vilket man tog lärdom 
av.  
De två kommunerna har väldigt olika förutsättningar på flera områden. För att värna om alla i de båda 
kommunerna och för att motstå den negativa spiralen av sämre service och avflyttning är det viktig att de 
demokratiska möjligheterna finns kvar i nuvarande form och inte försämras. 
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Har aldrig upplevt att större enheter blivit bättre för medborgarna. Istället nedläggningar och sämre sevice 
längre avstånd och sämre komunikationer 
Är för en Kalmarsundskommun som kommer under tid. En kommun måste bestå av 100.000 innevånare. 
Kommundelsnämnder stärker demokratin. 

Avståndet mellan yttre gränserna ca 16 mil gör att ytterligare samverkan kan bli svårlöst.  
norra Öland mister servvice och bra sjukvård, ambulans,tand och sjukvård, högre skolundervisning. Sämre 
kollektivtrafik, färrebusslinjer. Med andra ord, norra Öland blir bortglömt vinterhalvåret.Risk för att vissa 
affärer kommer att stänga under vinterhalåret. 
jag tror att pga av att de största industrierna finns på Södra ÖLand skulle vi som bor på den södra delen 
förlora på sammanslagning. 
 
'Skatterna skulle höjas så att Borgholms kommun skulle klara sig. 
 
Huvudorten skulle placeras i Borgholm - och vad blir det då av delen  som ligger söder om Mörbylånga?  
Ingenting.   

Det blir för stort.Tror inte att det kommer att fungera. 
Mörbylånga kommun behöver stora investeringar vad gäller vatten, avlopp, vård , träningsmöjligheter t.ex 
badhus. Dom har inget. Borgholms kommun ska inte behöva betala till det genom en 
sammanslagning.Dessutom har Bghlm bästa Politiska styret efter senaste valet. 
Mörbylånga behöver städa upp i sin kommunala röra o det ska vi i Borgholm inte behöva hjälpa till med. 
det fungerar bra idag, men samarbete är ok. 
 
Men det är underligt att det är en enmans utredningn 
 
som driver detta, finns det inget vettigt att göra. 

beslut ska fattas nära de det berör, dvs var 2 kommuner. Men man kan samverka om många saker 
Vi förmodar att vi blir ännu mer bortglömda här på sydöstra Öland. 
Britta Johansson 
politikerna har redan bestämt sig. var är demokratin? om kommunerna INTE väljer att ha en omröstning ska 
jag äta upp mina skor. 
dessutom att välja en uteredare som är ja sägare. Hur tänkte ni där? 
Å det där om att "det finns folk för 10 år sen som inte kunde rösta" 
Jaha. Det kommer det att finnas om 10 år också. och 20. Ska vi ha en ny omröstning var 10: nde år eller. 
 
Jag är säker på att om det blir nej igen kommer det att bli en omröstning till politikerna får som dom vill. 
Men tro inte att det blir en ny omröstning om det blir ja. 

Lättare att hålla reda på vad som görs och var. 

Tror inte att en sammanslagning ger en betydligt bättre ekonomi för kommunerna .  

Förllångt avstånd mellan Böda och Ottenby.Ytterområdenja blir bortglömda  = sämre demokrati. 

Öland är ett avlångt landskap -långt mellan syd och nord.Olika förutsättningar för industri och jordbruk mm. 

Bra som det är! 
Borgholm försöker i alla fall göra mer bra för kommunen i sin helhet. Norra Öland kommer att var långt bort 
allt. 
Norra Öland kommer att förlora på att slås samman med Mörbylånga. Vill behålla kommunalhuset i 
Borgholm. 

Det är förstort avstånd,vem kör upp till norra Öland ifrån Färjestaden ??? 

Vill bara inte ha en kommun. Trivs alldeles utmärkt med som det är idag.   
I väntan på storkommun (Kalmarsunds kommun, typ Öland, Kalmar, Torsås.Emmaboda) med ca 100 000 
inv. kan vi ha det som vi har det så länge.  
Geografiskt svårt att hålla kontakt med norr och söder. Naturen 
så olika mellan de två delarna. Den ena delen får stora besvär med att förstå den andra delens speciella 
problem. 

Det är bäst så.  
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Det dröjer troligen inte mer än tio år innan det blir aktuellt med en sammanslagning med Kalmar, och då är 
ju allt ståhej med Öland en kommun helt bortkastat (Kalmar kan tacka Öland,och framför allt Ölandsbrons 
placering,för det uppsving Kalmar gjort) 

Slå ihop kommunerna och foga dem till Kalmar. 
Att slå ihop Mörbylånga och Borgholm gynnar inte demokratin, det ökar avståndet från medborgare och 
politiker och antalet kommunala byråkrater kommer enbart att öka. Kommuner som Mörbylånga bör 
uttnyttja självbestämmandet och minska på byråkrati, inte bygga ut den. Exempelvis kan kommunen införa 
anställningsstopp på kommunala tjänstemän och med naturlig avgång successivt och avsevärt minska på 
lokal myndighetsutövning.  
 
En sammanslagning kommer dessutom att innebära stora övergångskostnader, att öka kostnader i en tid av 
ekonomisk svårighet och/ eller förutspådd sådan är en dålig åtgärd. Ett exempel på detta är EU, där enskilda 
länder var tvungna att uppfylla vissa krav på ekonomisk redbarhet innan inträde i unionen. Vissa länder 
klarade inte detta men tilläts ändå tillträde till unionen och vi ser nu resultatet av detta. Att slå ihop två 
kommuner med dåliga ekonomiska förutsättningar gör bara två mindre problem till ett stort problem. 
Två dåliga kommuner innebär ingen lösning till bättre med en.tvärtom blir resultatet och nord och syd är 
förlorare med en kommun. 
Olikheterna är för stora. 
Utbyggnaden av vatten och avlopp skiljer.                       I Borgholms kommun finns den största delen av 
turismen. 
Om vi slår ihop kommunerna så leder det till centralisering av skola omsorg samt förmodligen vårdcentraler. 
Det leder till att barnföräldrar inte kommer få ihop pusslet pga restider/kostnad för bilen.Barnfamiljer 
kommer inte flytta längre norrut än Borgholm om inte det finns fungerande bra skola och förskolor.Om 
skolor dagis flyttar /stänger så går barnfamiljernas flyttlass till Borgholm /Färjestaden .Det innebär att även 
arbetarna inom vården/skolans värd söker jobb i Borgholm centralt,Färjestaden samt Kalmar. 
Fakta är det kategorin människor som flyttar hit permanent är nyblivna pensionärer som väljer att bo 
permanent i sina sommarstugor.Dessa kommer inom 10-15 år sikt behöva trygghetslarm,hemtjänst eller 
boende i servicelägenhet eller på ett äldreboende.Vi kommer då i te ha kapacitet att ta hand om detta 
eftersom detta redan idag är ett stort problem!!!!! 
Behåll två kommuner tills det finns en majoritet för att bilda en "Kalmarsundskommun" med Kalmar, 
Mörbylånga och Borgholm. Denna bör kunna omfatta 150 000 medborgare inom en 15-års period. 
En sammanläggning av Ölands kommunerna nu kommer att bli ett kostsamt mellanled till ringa nytta. 

Kommunerna kan utvecklas var och för sig. 
Borgholms kommun har en bra ekonomi och skall man ha en kommun på Öland kommer det att kosta att 
bygga ut va nätet på södra och östra Öland. 
Borgholms kommun har fullt upp i dag att bygga ut va nätet på norra Öland vilket märks på avslagna 
bygglovsansökningar där reningsverket på norra Öland inte räcker till. 

Avståndet är för stort,det är bara saltat/sandat till Köpingsvik på vintern,har pendlat så många år norr ifrån. 
Jag tror att en sammanslagning till en kommun, som både näringsliv och "neutrala" byråkrater samt vår 
gravt partiske utredare Stefan Carlsson så starkt vurmar för, kan slå rejält fel. Fattiga norra Öland slås 
samman men rika södra Ölands klagande företagare och vacklande näringsliv det kan bara gå på ett sätt i 
vår tid. Gissa vilka som kommer att kräva företräde vid den ekonomiska köttgrytan när  satsningar som 
kräver investeringar ska ske. Ta vara på varje kommuns fördel och charm. Slarva inte bort möjligheten. Se 
fakta - folkliga Borgholm och högerns Mörbylånga är två helt olika kommuner. Låt dem så förbli. Då får även 
nordölänningar chansen att få behålla en grundservice,förhoppningsvis som idag.  
Borgholms kommun måste fungera bättre en idag. Blir det en kommun kan det bli så boende på Norra 
Öland känner sig bortglömda.  
Jag har varit med om när Knivsta utanför Uppsala bilade egen kommun. Och det var egen större hit.  
Det blir för stora avstånd med en sammanslagning och det fungerar bra sommes är idag. 
Däremot kan man utveckla den samverkan som finns i dag. 
Utveckla det samarbete som finns idag. Men med tanke på avstånd, kommunikationer m m så kan det 
fortsätta att vara 2 kommuner, precis som idag. 
Anser att det vid flera tillfällen visat sig att det finns fundamentalt olika åsikter vid viktiga frågor. 
T.ex. bevattningsförbudet. I Borgholm införs det tidigt för att säkerställa vattentillförseln under HELA 
sommaren. 
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I Mörbylånga införs det när torkan redan är ett faktum. 
Grundvattentäckterna har inga kommungränser... 
Det är väldigt långt mellan södra till norra Öland med samma avstånd kunde Torsås och Västervik med 
mellanliggande kommuner vara en kommun. 

Stort avstånd för en enhetlig serviceorganisation.  
Ju längre bort från "maktens centrum" man bor, ju större är risken att bli bortglömd. Ön är som bekant 
tämligen avlång och jag är rädd att allt kommer att koncentreras till mitten vid en sammanslagning. Och 
vilket trätande det skulle bli om var kommunhuset skulle ligga! Vad anbelangar det första man skulle svara 
på så hade jag velat kryssa för alltihop men det fick man ju inte. 
Ser en risk i att fokus kommer att ligga på den södra delen av ön (nedanför Köpingsvik). Norra delen av ön 
får redan idag kämpa för sin existens och synbarhet. 
Det värdefullaste på Öland och den stora fördelen att bo här jämfört med andra platser är våra natur- och 
kulturmiljövärden. Dessa kommer starkt missgynnas av en sammanslagning, då mer pengar kommer att 
frigöras som kommer att gå till ökat invånarantal och exploatering. En ökad folkmängd ger sämre livskvalitet 
och större miljöproblem. Att ta hand om de invånare som finns görs bättre av två kommuner. 

Tycker att 2 kommuner fungerar bra. 

Behåll kommunerna men öka samverkan för att få mer rationell verksamhet.  

Idag är Mörbylånga kommun stor nog att klara sig själv.  

Ekonomi 
Mörbylånga kommun är stor nog att klara sig själv. 
Stor kommun ger ofta sämre service. 

Tror att norra delen av Öland kommer att glömmas bort totalt  

Man vet vad man haver...... 
I Borgholm har vi den bästa kommunledningen. 
Här fattas det kloka och genomtänkta beslut. 
Att gå samman med Mörbylånga vore en katastrof. 
Att gå samman med Mörbylånga är en katastrof. 
I Borgholm finns den bästa kommunledningen. 
Här fattas det kloka och vettiga beslut. 

Mörbylånga kommun har enorma skulder. Varför ska Borgholms kommun vara med på dom?  
I samverkan blir oftast den "starke" vinnare. Man hävdar att "så här har vi alltid gjort". 
 
En kommun, nej det kommer att bli dragkamp mellan de större orterna och uddarna glöms ännu mera bort. 
En mindre kommun har större möjlighet att kunna nå ut till medborgarna, stötta och hjälpa i de många 
frågor/ärenden som kommer upp. 
Folkomröstningens resultat gäller såklart!Vad ska vi annars ha sådana till? 
Är kritisk till att fd landshövdingen som tidigare visat dåligt omdöme ska hålla i trådarna här. 

De e bra som de e 
Större område att hålla koll på.. vad vinner man på det...? 
Enda fördelen skulle vara färre kommunalråd. 
Skillnaden mellan de två delarna av ön är för stora för att det ska gå väl om man slår ihop dem.  
Intensiv samverkan sinsemellan och med län o stat, i de frågor som i praktiken omfattar hela ön, krävs:  
- Turism 
- Havsvattnet 
- Vägtrafiken, bil och kollektivt 
- Ölandsbron 
Risken med en stor kommun är att insatser av olika slag ännu mer än nu koncentreras till de större 
samhällena och södra och norra Öland blir eftersatt. 

Invånarna har lättare att göra sig hörda och få gehör i en mindre kommun. 
Mörb. kommun verkar ha bättre ekonomi än Borg. kommun och då finns risken att Mörb. kommuns 
ekonomi blir drabbad om de slås ihop till en kommun. Som det ser ut nu dras det redan in och sparas 
pengar inom fel områden som drabbar barnen, skolan, skolskjuts, ungdomar,äldre/äldrevård/anställda inom 
vård/omsorg och omsorg/hjälp/säkerhet, stöd och hjälp/hjälpmedel till skadade/handikappade - gamla -
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sjuka -ensamstående -ekonomiskt drabbade -arbetslösa osv. Det är dyrt att leva och bo på Öland redan som 
det är, känns som ön passar bäst för friska och rika personer utan barn! Och man bör bo i Färjestaden för 
det är där pengar läggs/investeras mest sorgligt nog!  Jag kommer från en generation som alltid bott här, 
men jag längtar till den dagen jag kan lämna Öland och jag kommer inte uppmuntra mina barn att bosätta 
sig här.  
Vi i ytterändarna blir ännu mer åsidosatta om vi blir en kommun. Längre beslutsvägar då lokala politiker ska 
bråka om var investeringar av tex skola ock välfärd ska göras. Vilken av kommunerna ska få dela den andras 
stora lån.  
en kommun ger ökande kostnader,längre beslutsvägar,sämre demokrati,den enskilde får mindre att säga till 
om,svårare att göra sin röst hörd,fler tjänstemän som ger större lönekostnader 
Mörbylånga är alliansparti och Borgholm socialdemokratisk d v s  svårt att förena. Saknas en karismatisk 
ledare med sunt förnuft.   Sörlear och norlear går inte att förena enligt gammal hävd d v s kulturella hinder. 

Södra Öland kommer att bli bortglömt om det blir en kommun på ön. 

Det är för stor skillnad mellan norr och söder. 

Värderar närhet och personliga kotakter 
Södra udden o Norra udden kommer att bli glömda. 
Östra Öland finns inga affärer,bensinstation m.m.Ingen services. Även dom tillhör vår kommun. 
Det får inte gå för fort med sammanslagningen, inget hastverk. 

Norra Öland kommer att få ännu sämre service. 

Norra respektive södra Öland blir bortglömda 
Personligen tycker jag att klara miljön ekonomi  o dyl att det är viktigt att kommunen är stark o förslaget är 
att om en sammanslagning skall höras gå tillsammans med Kalmar kommun o Borgholm då blir vi starka 

Sammanslagning =centralisering som medför att samhällen dör ut för att verksamheten flyttar.  

Tycker det fungerat bra som det är nu. 

Mörbylånga kommun är starka som en kommun 

Har varit med om kommunsammanslagning förr som inte blev bra.  
Är rädd att det mesta koncentreras till Färjestaden. Ön är för lång för att kommunal service skall vara 
optimal på nordligaste respektive sydligaste delen.  
Det enda samnarbetet som fungerar är. Räddningstjänsten alla andra försök har misslyckats. Det är stora 
kulturella skillnader på kommunerna. Borgholm löser problem, Mörbylånga ber Kalmar om hjälp. Sedan så 
är detta en icke fråga i Färjestaden som snart är Mörbylångas enda tätort, Färjestaden är ju precis som 
lindstal och liknade en förort till Kalmar  

Det finns orter norr om Borgholm och söder om Färjestaden  
Vi hade folkomröstning för 10år sedan! Varför så  tidigt försöka upphäva den? Den här utredningen är 
fullständigt onödig och onödigt kostsam! Vad har Enetri och Hagudden för gemensamt? - annat än att det 
är nästan 14  mil dem emellan? Vid kommunsammanslagning kommer ytterkanterna garanterat få än mer 
"stryk" än nu.Avstånden till kommunal service och tänkande kommer bara att förstöra. Som Färjestaden-bo, 
född, uppvuxen, ölänning i många generationer, finns väldigt få relationer till norra halvan. Ska Ölands 
kommunindelning förändras är mitt förslag att gamla Torslunda kommun återuppstår: Torslunda. 
Algutsrum. Glömminge, (Runsten), N.Möckleby, Gårdby, Sandby och Vicleby församlingar. ...Sedan kan 
resten bli en kommun - om dom vill ... Varför kan Sven inte också utreda sammanslagning av t.ex. Torsås 
och Mönsterås kommuner? Snarlikt avstånd, snarlika olikheter. 
Visst, vi kan utöka samarbete i vissa frågor - miljö, turism, marknadsföring, personlig rådgivning mm. Men 
de stora frågorna som äldreboende, skola, vägar, VA, bygg. tillgänglighet osv. etc. sköts minst dåligt av det 
som nu är! Det kan bli värre! Vi sa vårt för tio år sedan. Låt det beslutet kvarstå minst tio år till. Lägg ner 
projektet och dela vinsten av det"o-genomförda projektet" lika mellan de båda kommunerna. Jag är inte 
villig att bistå med medel (skattepengar) till ett uppdrag som av allt att döma försvårar relationerna på Ön 
och där det redan finns ett folkomröstat beslut. Lägg ner undersökningen och kom igen om tidigast 25 år! 
Lägg pengarna där de akut nu behövs istället!!! 
(Skulle man olyckligtvis ändå besluta om "Öland - En Kommun" - förutsätter jag att centralorten blir 
Färjestaden = "PORTEN TILL ÖLAND"!!!)   
Om vi slår ihop komunerna så försvinner service+skolor+ förskolor. Detta leder till att arbetsföra personer , 
yngre flyttar. Detta leder till att arbetsföra människor flyttar och att dett finns ännu färre som kommer att 
jobba på norra öland pga avstånden till jobbet 
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Tror att det blir dyrare med en kommun,Mörbylånga kommun blir förlorare och störst förlorare blir vi som 
bor i "ändarna" av Öland.Tro för all del inte att en kommun blir billigare, det kommer att anställas fler 
tjänstemän med topplöner,svårare att få kontakt med rätt person om man behöver 
Det är bra med liten kommun,lätt att kontakta kommunkontoret i olika ärenden,mer personlig service. 
Var ska kommunkontoret ligga? Ska det byggas nytt?det blir ju dyrt.Vad kostar det att utreda om Öland ska 
bli en kommun? ??? Bortkastade pengar tycker jag. 

Norra Öland blir bortglömt vid en kommun. Skolor och sjukvård blir lidande. Så även äldre omsorg. 

Norra Öland blir åsidosatt samt service omsorg för äldre blir lidande. 
närhet till all service, lika på hela ön, kommer att vara dyrare pga lång avstånd. 
enligt min uppfattning och tyvärr erfarenhet arbetar ingen kommun effektiv och "en" stor kommun kommer 
inte vara effektivare. Ha inte blivit övertygat om det! 
 
PS Man kan inte ha en projektledare som är positiv inställd till ett projekt. Det kom fram i möternar med 
"folket". Diskussioner var ofta allt för ledande. 

Man vet vad man har men inte vad man får 

2 kommuner = närmare till invånarna. 
Vi har redan sett en alltför stor centralisering kring Färjestaden de senaste 15-20 åren, så varför skulle det 
bli bättre med att slå ihop kommunerna på en 14 mil lång ö, till en? Ökad samverkan vad gäller 
klimatologiska och logistiska problem kan nog ske ändå. Men som landsbygdsboende i ett om inte avlägset, 
så i vart fall lågprioriterat område vad gäller VA-service och vägstandard, allmän nedrustning av service och 
numera även nedsläckning av gatubelysning, ser jag som sagt få om ens några fördelar med att slå ihop 
kommunerna. Jag tror inte fördelningspolitiken skulle gynna min del av Öland, snarare tvärtom. 
Jag är övertygad om att två kommuner är bäst! Det är många mil från norra till södra Öland . Det finns stor 
risk att norra och södra delen tar stryk av att bli en kommun. 

Om politrukerna inte kan samverka som två kommuner, då kan de knappast samverka i en kommun heller. 

Varför ändra på något som är bra 
Värna om de lokala intressena. Undvika centralisering. Samarbete för att ta tillvara kompetenser och kunna 
göra bättre upphandlingar(ekonomiskt och avtalsmässigt). Samarbeta mellan kommunerna där behov finns 
och det lönar sig för båda kommunerna och de enskilda invånarna. 

Omsorgen på närmare håll 
Att södra Öland har sina egna idéer , som norra kan inte (passar inte ihop tycker jag, för jag har haft dålig 
erfarenhet hurdan norra Öland är, oavsett inte samma människor som sitter där pga dom har redan 
mönster som följer sedan jag kom till Sverige ) 
 
Tex: norra Öland efter sommar säsong stängt överallt (det är mönstret också ) 
 
Det var därför jag och mina barn har flyttat till södra Öland  
Ölänning i södra är bra samarbete  
Politiker på södra dom har bra plan och det händer (tvärtom i norra delen) 

137 km från söder till norr 

Att inte resurser centraliseras runt Färjestaden 
Demokrati är så vitt jag vet i betydelse folkstyre, så ju längre bort de "folkvalda" kommer från vanligt folk ju 
sämre demokrati, istället för 2 kommuner på ön så borde det åtminstone vara 1 kommun till på norra 
Öland, innan allt är stängt och nedlagt i den norra delen. Idag existerar knappt något norr om Köpingsvik, 
förutom på sommaren som jag ser det, med utgångspunkt från de beslut och närvaro som politikerna visar i 
Borgholms kommun. 
Med en stor kommun kommer alla småbyar och de i utkanterna "glömmas bort". 
Jag tror att alla invånare får större inflytande med två kommuner! 

Risk för att endast ett område får merdelen av servicen och att ex södra delen blir förfördelade. 
En mindre kommun kommer närmare sina väljare. Ju större organisation, ju svårare kommer det bli för oss 
invånare att göra oss hörda. Beslut ska tas så nära "fotfolket" som möjligt. 

Jag tycker naturligtvis att samarbete är bra, men det får inte ske på bekostnad av den ene eller den andre. 
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Med en kommun så kommer avstånd till invånarna bli mer påtaglig. På sikt kommer nog norra och södra 
Öland att avvecklas snabbare. 
Om det blir sammanslagning, var ska kommunalhuset ligga??? 
Allvarligt talat: om det blir sammanslagning till Ölands kommun, så blir det lättare för Johan Persson och (S) 
i Kalmar att "sluka" denna nya kommun.  Och han är bara ute efter skatte-betalarnas pengar.  Han kommer 
inte att bry sig om vare sig södra eller norra Öland.  Istället får vi på ön vara med om att betala subventioner 
till Kalmar FF (arena-köp), stadsfester, flyglinjer hit-o-dit m.m.  Så det är bättre att låta det vara som det är.  
Kan Malmö få 5,5 miljarder extra av Sveriges skatte-betalare, så... 

Vill inte bli uppslukad av Kalmar kommun!!! 

Jag bor på södra Öland och tror att en sammanslagning skulle leda till att man glömmer bort södra delen.  
för många tokiga politiker i Borgholm. 
Ex. kör ut sop påsar med Taxi.  
En kommun innebär inte bättre ekonomi. 
Medborgarna kommer för långt ifrån politikerna.Det blir mer centralisering och förlorare är norra och södra 
Ölands befolkning 
Vill inter riskera att korkskallen blir kommunalråd. 
Vill ha Yngvesson. 
Långa avstånd om man har en kommun 
 
Bättre personkännedom inom halva ön 
Det är bra som det är 
Rädd att ytterdelarna av Öland "glöms bort" 

Risken att södra och norra Öland blir åsidosatta 

För långt avstånd från norr till söder för att det skall fungera rättvist 
Borgholm är en stad med bara 10906 invånare om det blir en kommun så kommer allt att hamna i 
Borgholm för det är en stad och Mörbylånga en kommun med 15030 invånare 
Om kommunerna slås ihop befarar jag att det blir på bekostnad av Mörbylånga kommun. Jag är rädd att 
kommunal service flyttar från södra Öland. 
Vid sammanslagningar brukar engagemanget minska o demokratin bli sämre .En kommun försämrar för 
Mörbylånga o södra Öland 
Det är de långa avstånden som gör det olämpligt med sammanslagning. Ska man dela upp tjänsteställena på 
Borgholm, Färjestaden, med kommundelar Mörbylånga o Löttorp då blir det fortsatt splittring och ingen 
vinst. Med de långa avstånden för gemensamma sammanträden, får man lägga för mycket tid på resor. 
Lägger man besluten på delegation, försämras demokratin. Blanda inte in det tredje alternativet i 
folkomröstningen, för det är naturligt med samverkan både mellan Ölandskommunerna och kommunerna i 
närområdet. Det görs redan idag, så det är inget att rösta om. 
Närhet till beslutsfattande. 
Trygghet vilka som styr. 
Vi hade ett väl fungerande Näringslivskontor som slopades av politiska skäl, vilket kostade invånarna många 
miljoner och upparbetade strukturer som föll. 
Nu vill de politiker som förstörde arbetet ha en enad kommun. Jag antar att det beror på att de själva nu 
kan vara i makten där.  
Jag har inget intresse av att stödja så kostsamma personliga troféer. 

Därför att förutsättningarna är väldigt olika på södra och norra Öland. 
En kommun kommer bara att medföra att den delen av Öland som är längst från den sittande makten 
känner sig förbisedda och följden blir då att lägga delar av kommunen i den förbisedda delen av Öland och 
då har vi snart en rörelse för att dela Öland igen. 
Så här fungerar människor- 
Den pågående centraliseringen i landet slår hårt mot oss på landsbygden. Vi ser ju den ena nedskärningen 
efter den andra på viktiga samhällsfunktioner. En kommunsammanslagning skulle resultera i att norra och 
södra Öland blir två bortglömda avkrokar. Vi som bor i avfolkningsbygden i norr och i söder känner oss 
redan nedprioriterade av dom respektive kommunerna. En garant för att hela Öland ska få leva är att vi har 
kommunpoltikerna som är verksamma i det område som dom själva är hemmahörande. Öland är på för 
stort för att representeras av en och samma kommun. Av den anledningen har vi två kommuner och så skall 
det förbli. Dessutom så har vi redan folkomröstat i frågan och majoriteten har sagt sitt.  
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Öland är ett landskap med en tvådelad befolkning. Norra och södra Öland skiljer sig tydligt åt och gränsen 
mellan de båda kommunerna känns naturlig. I Borgholms kommun finns en stor andel inflyttade med hög 
utbildning och hög medelålder. De är vana vid att tala för sin sak och har som pensionärer tid att föra fram 
sina önskemål. I Mörbylånga kommun finns en stor andel som arbetar mycket och ofta långpendlar. De har 
inte samma möjlighet att "stå på sig". Skulle kommunerna slås ihop finns det därför en stor risk att de flesta 
skattepengarna skulle användas i Färjestaden och norrut. Bygden söder därom skulle bli ännu mer utarmad 
än den redan är och centralorten Mörbylånga skulle efterhand tappa sin betydelse. Byarna längs den 
sydöstra landsvägen kommer att hamna längre från kommunkontoret och riskera att helt falla i glömska. Då 
är hoppet nog helt ute att det där satsas på bra bussförbindelser, cykelbanor, fiberbredband och annan 
service som nuvarande invånare och de som eventuellt funderar på att flytta in önskar. 
Det mesta av kommunal service, byggnation o företagsetablering  kommer att förläggas till tätorterna.De 
nordligaste o sydligaste delarna av ön kommer inte att få den utveckling som behövs. Sommargäster 
kommer att vara de som befolkar dessa två delar av ön.  
Ökad samverkan har prövats flera gånger men det slår inte väl ut. Kulturerna är så olika. 
Jag är orolig att en sammanslagning kommer kosta för mycket pengar, energi och tjafs till ingen nytta. 
Kanske vi ska vänta med sammanslagningen tills det kommer en ny kommunallag som kräver det. 

Annars blir den nordligaste delen av ön bortglömd. 
Det är mycket viktigt att även södra Öland utvecklas.Bättre kommunikationer så att större företag vill 
etablera sig här och att människor vill bosätta sig på södra Öland. 

Man kan inte lägga all fokus kring Borgholm och norra Öland utan oxå värna om hela Öland (Mörbylånga) 
Om man slår ihop kommunerna kommer de mesta av pengarna att gå till Borgholm och så glömms 
Mörbylånga bort.  
Det finns såklart stora tänkbara fördelar med att slå ihop kommunerna, tex större ekonomi kan locka bättre 
kompetens till ledande poster. Man är mindre sårbar när det finns större resurser. 
 
Enda anledningen till att inte slå ihop är att det är två olika sorters människor med olika livsbakgrund som 
bor på norra och södra.  
 
Storstadsbor (ofta Stockholmare, pensionärer, en del högre akademiskt utbildade, vana vid en viss service, 
vissa "ska ha" både det ena och det andra, tex man tar med äldre föräldrar på sommaren och förväntar sig 
hög grad av service av vården här, här kommer jag, man är van att tala för sig, har tid att debattera osv). 
 
Och de "klassiska" ölänningarna, många som pendlar, eller är egenföretagare, många bönder. Man är van 
att arbeta. Som ett politiskt exempel; man kan ha uppfattningen att miljöpartiets problembild är korrekt, 
men också att deras politik i praktiken tar död på landsbygden, man röstar ofta på centern och anser att de 
har bättre lösningar. Konkret vad kan göras och är realistiskt. Man jobbar mycket och har inte tid på samma 
sätt att debattera.  
 
Risken är att södra Öland glöms bort, förutom då när skatten ska betalas. (Nordligaste norra Öland har för 
övrigt samma problem.) Jag kan känna att Öland gärna välkomnar turister, men älskas och vårdas högst av 
ölänningarna, som lever och verkar här. Det är ändå vår ö lite mer. Det är våra rötter.  
 
Risken är att beslut fattas av människor som inte förstår hur det påverkar bonden på södra Öland. Det finns 
naturligtvis människor emellan dessa två extremer.  
 
(Jag möter mycket olika människor i varierande åldrar i mitt yrke. Jag är uppväxt på södra Öland och 
inflyttad till Borgholm.) 
 
Alla utmaningar som nämns är viktiga. Men jag tror att det är särskilt viktigt att människor känner att 
demokratin fungerar i praktiken när det berör ens eget liv. 
 
Sen tror jag att om det vore så, så skulle en kommun säkert fungera bra. Men det är mycket prestige 
inblandat också, och män (till största delen) med inflytande som vill känna sig viktiga.  
 
Förhoppningsvis kan man fokusera på vad som faktiskt gynnar alla som bor här. Förhoppningsvis kan man 
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leva här tillsammans och tillgodose allas behov. Förhoppningsvis blir det inte vissa som alltid prioriteras och 
vissa som alltid glöms bort. 
Vi har haft en folkomröstning och vi i Mörbylånga kommun har sagt nej. Oförskämt att genast dra upp saken 
igen. Jag vill inte att allt flyttar till Borgholm och att södra Öland utarmas totalt vilket skulle hända om 
Borgholm får mer att säga till om. BARA DET ATT Borgholmsbussen inte ens stannar i Färjestaden säger allt 
om hur stort intresse det finns av att samverka - noll! 

Kommunerna är för olika 
Kommunerna är för olika Ser ingen samhörighet med Borgholm och norra öland. Vi som bor på södra öland 
har Kalmar som vår stad. Ser hellre en sammanslagning med kalmar en Kalmarsundsregion 
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Öppna enkätsvar – Öka samverkan markant mellan 
kommunerna 
 

Förutom att samverka mellan kommunerna måste vi samverka med Kalmar för att utvecklas!  

Måste kunna gå att samarbeta inom olika nämnder. 
Öland är långt. Ett kommunalt säte i en del eller i Färjestaden skulle innebära att norra och södra spetsen 
skulle "glömmas bort" och utarmas. Att ha samordningsdelar alt en kommuns delar uppdelad på två orter 
inom specifika områden i en kommun skulle innebära en bredd och närhet till medborgarna.  
Det vore en fördel att få en bro till förlagd vid Stora rör för att få en bredare spridning och lättare tillgång till 
norra Öland för tillresande och pendlare från orter och platser som kommer norr ifrån och framförallt ska 
norr ut på Öland.  

Det är för tidigt för en sammanslagning. Först utveckla samarbetet o därefter sammanslagning 
Kolla effekterna av sammanslutning 1974,utarmning av norra o södra delarna,sammanslagning lika med 
ytterligare centralisering!  
På grund av de ännu större avstånden mellan medborgare och politiker som skulle uppstå med en en 
kommun på Öland, ser jag hellre ett nära samarbete mellan kommunerna. Detta för att värna de 
demokratiska processerna och att medborgarna kan känna sig trygga i att ha närhet till politiken.  
Bättre ekonomi 
Kan lätt bli centralisering så södra och norra kommundelarna glöms bort 
För att värna om närheten till politiken för alla invånare på Öland ser jag helst ett samarbete mellan 
kommunerna istället för att skapa ännu längre avstånd där det kommer bli svårare att få fler att engagera 
sig ideellt i politik.  
Många problem i dag sk bytänk, när båda kommunerna lärt sig samarbeta, då som först kan det bli tal om 
en kommun på ön. Har jobbat i båda kommunerna och hört hur snacket går från både politiker och 
tjänstemän 

Öland måste bli starkare 
Risken är mycket stor att södra Öland ´försvinner´ i ihopslagningen. Har mig sett att det satsats på 
Färjestaden och i Borgholm. Däremot kan man vinna med mer samarbete, använda sig mer av varandras 
kunskaper och erfarenheter - man slipper då satsa på projekt som inte är så lyckade, och kanske mer av 
personliga karaktär.  

Idag är det lite väl långt mellan de olika kommunerna. All form avsamarbete vore positivt. 
En kommun vore döden för Borgholm. Det allra bästa vore att gå ihop med Kalmar, men det har ju de 
självgoda politikerna tagit bort som möjlighet. 

En känsla 

Skillnaderna mellan norr och söder är stora, både avseende demografi och näringsliv 
Känns som att det blir dyrt att slå ihop kommunerna. Hur kommer servicen bli i ändarna? Tror att 
nordligaste Öland kommer att missgynnas.  
För långa avstånd Grankullavik-Ottenby! 
Borgholm centralort? Nej! 
Befolkningstätheten söder B-holm- norr B-holm?? 
En långsmal ö.Vi har försökt få ihop det förr.Som gammal kommunanställd tror jag ej på det.Blir svårt att 
dra jämt o rättvisa över linjen.Lyckatill med att lösa problemen. 
Ju större det är, ju sämre det blir. 
Samverkan där det är lämpligt med större enheter, men bara där den mindre enheten inte klarar sig själv. 
 
Subsidiaritetsprincipen! 

Även samverkan gentemot Kalmar  
Öka samverkan kommunerna emellan samt även runt sundet.  
Lättare att ta sig ur ett samarbete än sammanslagning. 
Fokus på innehåll, inte form! 

Strukturerna är olika i kommunerna. 

Har ingen aning på vilka sätt en hoppslagning skulle påverka oss positivt eller negativt. 
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Samordna vissa gemensamma kommunala funktioner - upphandling, IT,renhållning, turism, ... 
Det finns norrli, sörli och bresätterboa och dessa kommer aldrig att vara överens om satsningar på vår fina 
ö. 
Finns alldeles för stor avundsjuka, se Färjestaden/Mörbylånga/och resten av södra Öland som skolexempel, 
hur ska vi då lyckas om även norra delen av ön involveras i detta löjliga bytänkande. 
Jobba ihop i viktiga frågor såsom äldrevård,sjukvård,turism 
Skola m.m  
Blir svårt att sammankalla fritidspolitiker med så långa avstånd. Svårt redan idag med många -särskilt yngre -
som slutar. Ganska olika näringsliv. Borgholm blommar i juli men på vintern är det spöklikt norröver. 
Turistentreprenörerna i Borgholm är väl ofta från fastlandet - inga skatteintäkter till Öland. Borgholm har 
åtagit sig många migranter. I början står migrationsverket för kostnaderna men sedan blir det mycket 
socialbidrag för kommunen. Tillkommer kriminalitet med frånvarande polis. Gärna samarbete med 
Räddning, Vatten, Sopor, Kommunikation, Miljö. 
Syd-Öland skulle bli ännu mer 
bort-prioriterat än idag. 

Prioriterar samarbete framför sammanslagning.  

Jag tycker att vi ska vänta så ser vi att samarbetet kan fungera mellan de två kommunerna.  

Jag vill ärr öland slås ihop med kalmar kommun  
Tycker kommunerna ska vara kvar pga att stordrift är sällan till folkets fördel. Man kmr bara längre ifrån 
makthavarna.å 
Visst blir man starkare i EN kommun, men jag är rädd för att ytterdelarna i denna (ev) långsmala kommun 
glöms bort. Dessutom, var ska "kommunhuset" ligga? Nu har vi nära till våra politiker rent fysiskt men om 
de skulle sitta i tex. Borgholm skulle man inte kunna titta in och få svar på frågor, träffa den man ville och 
diskutera ansikte mot ansikte. Däremot anser jag att vad beträffar vattenfrågan MÅSTE vi samarbeta och 
även inom turismen och frågor som gäller bron. Där är det bra att vara tillsammans! 
Börja med samverkan, visa att ni kan arbeta tillsammans. Utveckla en tydlig strategi/bild över hur en 
gemensam kommun ska se ut och för- och nackdelar med det.  
Avsaknad av detta var grunden till att jag röstade nej förra gången. Det enda budskap som fanns då var, "vi 
vet inte hur det blir, men det blir mycket bättre, så rösta ja"  
Om inte politikerna kan ta fram en tydlig bild och strategi, och förmedla den, då kommer jag fortsättningsvis 
att rösta nej.  
Vid en omröstning skall de flesta grunderna för en gemensam kommun finnas, detta så att man kan ta 
ställning till ett konkret förslag.  
Kan man inte ens få en gemensam brandstation att fungera, utan petande av politikerna i det, då är det 
svårt att se att ni kan fixa resten. Vad jag menar är att brandstationen ligger i Färjestaden och av politiska 
skäl så ligger slangtvätten i Borgholm :-), lite kul ja, men oroande. 
Läs gärna min nedlagda blogg om den förra omröstningen, frågorna som hanterades då är lika aktuella nu. 
http://olandsval.blogspot.com/ , men gå ner till år 2009 och klicka där, där ligger kommentarerna. Missa 
dock inte den första artikeln som kommer upp , den om Ölands guld, enormt gott och verkligen en del av 
Ölands Guld 
Hälsningar 
Lars 
PS. kul att ni ändå frågar efter åsikter nu! Inte för att jag vet om ni tar notis av dem, men bättre än förra 
gången dock. /DS 
För att få innevånarna med oss tror jag att en ökad samverkan är första steget. Lyckas vi där så kan sista 
steget sedan tas till en sammanslagning. 
Olikheterna är för stora och oenigheten också. 
En av ölandskommunerna har kanske speciellt kompetent personal inom ett område. Det är därför 
ekonomiskt fördelaktigt att denna personal arbetar i de båda kommunerna. Det kan vara svårt att att få tag 
på kompetent personal inom alla områden för en liten kommun. Samverkan mellan kommunerna ger också 
ekonomiska möjligheter att bedriva utvecklingsarbete som inte en liten kommun har möjlighet att själv 
bedriva.  
Vid en sammanslagning kommer allt norr om köpingsvik, och allt söder om Mörbylånga glömmas bort.  
Östra sidan är redan bortglömt idag, förutom i mitten.  
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Det kommer att bli en dragkamp mellan borgholm och Färjestaden om satsningar/makten.  
Kolla hur det gått för ytterområden i Kalmar kommun. Inget vidare... 
Mörbylångabor menar att dom har bättre ekonomi än Borgholm men Borgholm har investerat i kommunalt 
va sedan 70-talet och ligger långt före.Mörbylånga ligger långt efter så dom har dyra investeringar framför 
sig om dom ska få ut vatten på sydöstra sidan.Det kan dom göra innan vi slår ihop kommunerna 

Närmare till politiker kommunala tjänstemän för oss innevånare. 

Gå ihop med Kalmar. Ölands politiker o tjänstemän är amatörer.  
1) Ingen idé att ha en kommun om man inte kan visa på att samverkan fungerar.  
2) En kommun gör att service försvinner på landsbygden.  
En kommun medför troligen att södra delen blir eftersatt till förmån för norra delen. Därför två kommuner 
med ökat samordningsarbete.  

Undvika risken att allt styrs från Färjestaden  

Det är för mycket "bytänkande" för att bli en kommun 
Att slå samman kommunerna skulle geografiskt sätt ge väldiga avstånd och en fortsatt liten kommun. Ser 
hellre ett gott samarbete mot Borgholm men även mot Kalmar som känns som en naturligare kommun att 
slå ihop sig med. 

Tänka utanför boxen. Hjälpa varandra vid när det uppstår särskilda kriser. Typ vattenbristen. 
Sammanslagning är absolut inget alternativ. 
Ökad samverkan där båda kan tjäna är bra. 
Mina tre utmanings-val:om dessa uppfylls så kommer nog de andra också.  
Att fortsätta vara två kommuner med samarbete motiverar jag med att om vi vore en är jag rädd att 
ytterkanterna glöms bort och allt blir centrerat till mitten.  
Öland är en lång ö som jag tror behöver kommunen nära sig. att bilda en enda kommun tror jag kan 
resultera till att byar blir mer bortglömda än de redan är idag. men kommunerna måste samarbeta bättre.  

Stora avstånd norr-söder. 

Alternativ 3 ger en mjukstart inför den oundvikliga sammanslagningen 

man kan ju börja där. 

Rädd att norra och södra ytterdelarna kommer att glömmas bort 

Med en kommun kommer utterområdena ännu mer i skymundan. 

Att Stegvis öka sammararbetet och tillslut kanske slå ihop kommunerna. 

Kan vara logistiska problem.Kulturskolan:var skall" huvudkontoret" vara?1 eller 2 chefer?OSV 
Öland är väldigt avlångt och har problem med avfolkning i både norr och söder. Vid en sammanslagning 
skulle det kunna bli väldigt svårt att avgöra vart resurser ska sättas in. I norr eller söder? 2 kommuner ger 
tydligare fokus. Breda sammarbete skulle spara pengar åt båda kommunerna. Mycket administration och IT 
system osv går säkert att sammköra    
  

Spara pengar med samverkan med olika saker. 
Samverkan med viktiga sammhällsfunktioner, vägar,vatten,avlopp och elförsörjning. Minska antalet onödiga 
konsulter som ska "utreda" struntsaker med enorma kostnader till följd ! 
Är rädd att vi i 
 
ytterändarna blir bortglömda berätta vilken ort som skall bli huvudort viktig fråga som aldrig kommer upp 
Trots sammanslagning av båda kommunerna kommer man att vara för små för att uppnå några större 
besparingar. 
man måste se det i ett större perspektiv,förslagsvis Kalmar,eller i ett ännu större sammanslagning. 
I en enda kommun blir det svårare att alla delar av Öland. Som det är nu vet ju inte ens de olika vad som 
sker och inte sker i Mörbylånga på cykelavstånd från kommunhuset. Som det är nu är det upp till 
allmänheten att rapportera brister och missförhållanden. I en storkommun flyttas översynen längre bort 
från verkligheten. 

Vid sammanslagning kommer ytterområdena få mindre inflytande 
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Mörbylånga kommun kan lära sig utav Borgholms kommun. Det allra bästa vore om Mörbylånga kunde bli 
ett med Kalmar kommun så det kunde bli någon ordning på Mörbylånga kommun. Borgholm ska inte 
behöva ta vårt kaos. Mörbylånga kommun är pinsamt dåligt. 
I längden är det inte rimligt att undvika en sammanslagning men vägen dit bör gå över stegvis utökat 
samarbete, till exempel via ÖKF. Vid sidan av de framtida utmaningarna finns det ett antal inbyggda 
kulturskillnader som måste överbryggas för att sammanslagningen ska bli framgångsrik. Södra Öland är en 
sak, norra en helt annan och mittdelen med Färjestaden är genom sin koppling till Kalmar och fastlandet, 
utgör den tredje. De åtta utmaningarna är inte unika för Öland utan finns i varje region och landskap. 
Tycker det geografiska avståndet är för stort mellan södra och norra delen, för att fet ska bli bra en 
kommun. 
Bättre samverkan och effektivitet är mycket syftet till en kommun för mig. Skulle ge samlad kompetens. 
Samma frågor, glesbygdsfrågor berör både södra och norra Öland så även frågor om klimat, natur, lantbruk 
mm. 

Samarbeta med Kalmar 
Båda kommunerna vill arbeta mot ett utvecklat Öland men kan dra stor fördel av sin särskilda kunskap om 
sin regions särart och dess speciella behov. Tillsammans kan södra och norra delarna utveckla hela 
regionens möjlighet att utvecklas med en bättre jämvikt mellan regionernas behov. 

För att om det faller väl ut så småningom resulterar till en sammanslagning 

Ser idag inte att det skulle vara någon fördel med en kommun, Öland är ändå för litet i framtiden. 
Misstänker att östra sidan blir ännu mera åsidosatt om kontoret 
 
troligtvis hamnar i Borgholm 
Har ej sett någon ekonomisk redogörelse hur de båda kommunerna står sig inom, Vatte , avlopp vägar, per 
kommuninnevånare 
Ölands geografiska utseende passar inte för en kommun.Det skulle med största sannolikhet innebära att vi 
på sydöstra öland skulle bli än mer åsidosatta. 

Saknar alternativet slå ihop Öland med Kalmar. 

Åtgärderna kan omprövas efter en försökstid. 

Förhoppning om sammanslagning med Kalmar på sikt. 

Tror inte att större är bättre fördemokratin. Man borde kunna samarbeta mycket mer istället. 

Det ska vara två kommuner med god samverkan 

Närmare folkvalda. 

Se till att längst i söder och längst i norr får bättre service mm. 
Samverkan på Öland där en kommun inte har tillräckligt med resurser alt. över sundet där Öland är för litet. 
Men huvudalternativet måste alltid vara att behålla nuvarande struktur. 
 
Inte EN kommun och inte heller en massa kommundelsnämnder som bara skapar mer administration och 
fler politiker. 
 
Varför strävar nästan alltid politiker och offentliga tjänstemän efter större enheter? Många av dom riskerar 
ju jobbet, eller räknar man kallt med Parkinsons lag?  

Tror på ökad samverkan framför en sammanslagning. 
Öland är inte så jättestort, så det borde kunna gå att samarbeta och dra åt samma håll för hela Ölands 
bästa. Speciellt östra sidan känns väldigt bortglömd vad gäller infrastruktur,  service etc. 
Ingen sammanslagning så länge samverkan mellan kommunerna inte fungerar. Om samverkan inte 
fungerar, kommer en sammanslagning inte heller att fungera. 
Ölands längd     svårt för 1 administration känna hela ön    Kan tänkas att ytter områden räknas ännu mindre 
med    stora enheter  svårhanterliga  redan nu snett att södra öland glöms bort  Färjestaden prioriteras  
Satsa mer på konst & kultur  natur - miljö med inkluderande skola  typ gymnasium    fler bostäder här i MBL 
å söder ut    kanske bostad med ateljé 

Samarbeta där det går med en utvecklad närdemokrati så står sig Öland starkt. 
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Om Öland blir en kommun är jag rädd för att de sydligaste delarna totalt glöms bort (ännu mer än nu). Det 
måste tas hänsyn även till de mindre orterna. Det är ju viktigt med samverkan mellan kommunerna 
naturligtvis.  
Det kommer alltid att finnas människor som känner sig bortglömda, vid hopslagning, var ska kommunhus 
ligga?? Det är viktigare än man tror. Nära samarbete är bäst!!  
Norra och södra Öland skiljer sig så pass mycket. 
Norra Öland är en utpräglad turistkommun, mestadels 
sol, bad och restauranger. 
Södra Öland är mer mångfassetterad, fler ben att stå på. 
Lantbruk, kultur, natur (fågelskådare, golfare, konstintresserade mm.) 

En kommun gynnar inte oss som bor på ett litet ställe. 
Tillsammans med Kalmar Kommun så skulle ett antal önskvärda mål kunna uppnås. Stark Kommunal 
ekonomi och mycket god tillgång till kvalificerad kompetens men framför allt en ännu bättre demokratisk 
situation. 
Behåll två kommuner men Samverkan inom områden som är lämpliga tex välja skola över kommungränsen 
räddningstjänst turism. Stort är inte alltid bäst medborgarna kommer längre från besluten och känner inte 
att man kan påverka det blir centralorterna som det satsas på och inte utmarkerna. 

Kan börja med samarbete och sedan utvärdera det 

Jag tror att samverkan kan bli lika bra, kanske bli en kommun tillsammans med Kalmar? 

Mörbylånga tjänar inte på att slås ihop med Borgholm eftersom det bor färre i Borgholm.  
Behövs konkreta förslag hur en sådan kommun skulle ledas så att invånarna på norra och södra öland inte 
helt glöms bort i framtida satsningar. Samarbete med Kalmar? 
Samarbete stärker! Har tidigare varit med om en kommunsammanslagning som inte föll väl ut och 
resulterade i en återgång till enskild kommun efter ett antal år. Ser en risk i att de båda ändarna av Öland 
blir satta i andra hand och koncentrationen på mittpartiet ökar. 
Bra o mer ekonomiskt med ökad samverkan. Svårare hålla ihop avlånga Öland. Måste förberedas under ett 
antal år för att på sikt slås ihop. 

En lång ö svårt geografiskt att samordna allt.  

Kommunerna har många gemensamma intressen, tex. turism, vattenbrist och Östersjön. 
Människor som bor i Ölands ytterändar blir sannolikt ännu mer bortglömda om Öland blir en kommun. 
Större möjligheter för människor att påverka om båda kommunerna bibehålls. All tidigare erfarenhet visar 
att antalet tjänstemän inte blir färre utan snarare fler vid kommunsammanslagningar. Investeringar blir inte 
billigare bara för att kommunen blir större. Det går säkert att få kompetenta personer att söka tjänster även 
i mindre kommuner om bra villkor erbjuds, t ex goda möjligheter till bra bostad och bra anställningsvillkor. 
Många andra kommuner i vårt län är mycket mindre än Borgholm och Mörbylånga och där är inte tal om 
sammanslagning.  
Ökat samarbete kan ge samordningsvinster ekonomiskt och personalmässigt. De båda kommunerna kan 
samtidigt få värna om sin egenart - som de facto finns. 

Alla kan tjäna på samverkan. Däremot tror jag att långt ifrån alla gynnas av en sammanslagning.  
Ett samarbete ger styrka åt båda sidor. Jag tror att en sammanslagning skulle innebära svårigheter för 
södra, framför allt sydöstra, delen av Öland i form av mindre fokus. Två kommuner ger större chans att ge 
de mindre byarna bättre förutsättningar och möjligheter. 
Är av uppfattningen att många områden/tjänster kan samordnas utan att slå ihop kommunerna. 
Vid en sammanslagning finns risk för att invånarna känner att besluten tas och beslutsfattarna sitter för 
långt ifrån dem rent geografiskt. 

För stora skillnader mellan norra o södra delen ur många aspekter 

Se om det ger någon förbättring  
Kan man inte ha ett gemensamt kommunförbund då kan man nog inte ha en kommun heller. 
Det är det mest rationella och kostnadseffektiva i nuläget och i väntan på eventuella  större  
kommunsammanslagningar. 
 
Sammanslagning till en kommun ställer många stora frågor vad blir det kommunala centrumet ? 
Stadsdelsnämnder är nog bara en administrativ fördyring.  
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Det går att göra mycket mer av samverkan och åstadkomma betydligt mer. Ett bra första steg 
Det är en bra början att öka samarbetet mellan kommunerna i väntan på en eventuellt större 
sammanslagning. 
En kommun vore det optimala, men båda kommunerna har egenheter, som måste slipas av. Mörbylångas 
demokratiska underskott, Borgholms svågerpolitik t.ex. 
Vi i Borgholms kommun blir förlorarna. Mörbylånga har Kalmar som huvudort. Som tidigare anställd i B. 
Kommun vet jag att arbetssätt/arbetsklimat är helt olika. Men försök gärna med mer samarbete 
oro att de yttersta landsändarna glöms bort med en större kommun även om det kan vara det bästa 
alternativet 

Kan på sikt leda till en kommun. 

Har sagt nej vid förra omröstningen. Står för samma i dag. 

Jag vet faktiskt inte, jag hade velat ha mer info om ev. för/nackdelar till en sammanslagning...därav mitt svar 
Eftersom jag inte har någon information om kommunernas ekonomiska lägen är det svårt att veta hur 
mycket förändringen blir om vi blir 1!  

Ser ett samarbete mellan kommunerna som ett bättre alternativ än att slå ihop dom. 
Södra och norra Öland är så olika i flera saker.Jordbruk i söder och i norr dominerar turismen. En kommun 
skulle säkert medföra stora kostnader för bl a kommunhus i Färjestaden och många andra saker som skulle 
upplevas orättvist för orter som redan nu är utsatta.  
Jag tycker man ska utöka samarbete i kommunala frågor som äldrevård hemtjänst skolor kollektivtrafik. 
Sysselsättning för ungdomar.Närpolis. Samarbete med föreningar. 
Sophantering borde gå att ha gemensam. Vattenfrågor och miljöfrågor kan väl ha en gemensam nämnd  

Sammanslagning leder bort från direkt demokrati. Samarbete stärker alla utan uppoffring. 

norra öland blir en glömd bygd. 

En kommun, med säte i Färjestaden,då blir norra Öland öde 

Jag vill att ölandskommunerna går ihop med Kalmar kommun 
Att ha två kommuner kan vara fördelaktigt för att bättre kunna ta tillvara och ta i beaktning de geografiska 
värden som skiljer norra och södra delen åt. Även att behålla fler jobb på ön(?) då en sammanslagning till en 
kommun gör att tjänsterna inte behöver vara lika många. Dock behöver samarbetet mellan kommunerna bli 
mycket starkare då det i dagsläget är påtagligt att man korsar en kommungräns på resan norrut. HELA 
Öland ska leva! 
Med dagens teknik spelar politisk sammanslagning mindre roll medan kompetenssamverkan är viktigare. 
Många svåra problem finns att lösa - vatten frågan på land och i omgivande hav kan inte hanteras av någon 
enstaka kommun. Vi måste samverka med många kommuner. 
Vi som bor på landsbygden är redan missgynnade i den lilla kommunen. Det blir ännu sämre i en större 
kommun. 
Samverkan är att föredra, då ytterområdena redan nu blir mer och mer utan service. En sammanslagning 
kommer ganska troligt att missgynna norra och södra delen av ön ännu mer. 

Stärkt sammarbete kan leda till en mera konfliktfri sammanslagning i framtiden. 
Eftersom det i nuläget är olika partier som styr i kommunerna är jag osäker på hur det blir i framtiden om 
kommunerna slås ihop. men mer samarbete tror jag är nödvändigt, och kanske en sammanslagning längre 
fram 
Man behöver inte slå ihop kommunerna för att öka samarbetet. Gårr att lösa genom civilrättsliga avtal där 
fler kommuner kan komma att ingå. Dessa avtal kan träffas mellan olika parter och inom diverse områden 
där kommunerna inte heller behöva ligga intill varandra geografiskt.   
Redan idag känner sig många invånare i de två kommunernas ytterområden marginaliserade och icke-
lyssnade-på. Det finns kanske vissa fördelar med en Ölandskommun, men jag bedömer att den redan 
existerande marginaliseringseffekten riskerar att ytterligare förstärkas vid en sammanslagning och att 
därför två kommuner som samarbetar mera är att föredra. Men då ska samarbetet ske från en väl 
genomarbetad och brett förankrad demokratisk och professionell utgångspunkt! Inte som nu...!! 
Två kommuner som sammarbetar kommer långsiktigt att vara mer hållbart, fler kan tänka och komma på 
ideer för hur olika problem ska lösas. 
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Samarbete i stora frågor kan möjliggöra att det genomförs förbättringar/satsningar som kommunerna inte 
har möjlighet att genomföra ensamma. Öland är så långt så det kan bli svårt att få en jämn fördelning över 
satsningar mellan kommunerna vilket lätt medför att många känner sig förfördelade. 
Historien visar hur svårt det är att ena ett område med Ölands utformning, ett långsträckt område,där 
människor inte känner samhörighet över hela området. 
Ett ökat samarbete torde ha positiv inverkan ekonomiskt, men får inte minska effektiviteten. 
Tror inte att det gynnar oss som bor på norra och södra Öland att slå ihop, 
men mer samarbete mellan kommunerna är nog bra..  
Ökad samverkan är den bästa lösningen eftersom kommunerna är relativt små. Med ökad samverkan kan 
kommunerna dela på utvecklings- och administrativa kostnader etc och därmed få en bättre ekonomi. 
Men Öland är avlångt och med två kommuner kan alla delar av Öland bli sedda. Med en kommun kommer 
debatten om "Färjestaden får allt" att öka.  
Hellre ett radikalt grepp, slå samman till en större region med Kalmar, än en halvmesyr med 
sammanslagning av två småkommuner 
En centralisering tror jag skulle göra att norra och södra delarna av ön blir ännu mer bortglömda. Samtidigt 
finns det säkert många fördelar med ett utökat samarbete. 
Större tycks vara ett självändamål i dagens Sverige. 
Vissa saker lämpar sig för stordrift och där ska det självfallet till samarbete över kommungränserna. I andra 
saker vill vi inte ha med varken Mörbylånga eller någon annan att göra. 
 
Nej till kommunsammanslagning 
Ja till mer samarbete 

vi kommer ännu längre bort från beslutsfattarna! 
Förlorarna om Öland blir en kommun blir de som bor norr om Löttorp och de som bor söder om 
Mörbylånga  

Driftsfördelar. 

Om kommunerna slås samman är det en stor risk att mindre byar ,samhällen glöms bort i hanteringen. 
Jag tror att det blir dyrare att slå ihop kommunerna.  
Ytterområden kommer inte att bli lika viktiga. 

Tror mer på samverkan i vänta på sammanslagning med Kalmar Kommun 

Befarar att Kalmar kommer att styra Öland om vi har enbart en kommun 

Börja med mer samverkan. Öland är för avlångt att slås ihop. Är rädd att södra och norra Öland glöms bort. 

Samarbete är alltid bra 
Det lokala och demokratiska engagemanget främjas och närheten till beslutsfattarna. Det vi gör i samverkan 
fungerar bra och kan få utvecklas i sin egen takt utvecklingen behöver inte drivas på den driver sig själv i 
denna fråga.   

Ett första steg i riktning mot en sammanslagning 
Samverkan främjar effektivitet samt bidrar till att ingen del av ön hamnar i demokratisk "skugga". 
En kommun skulle ofelbart innebära att strålkastarljuset fokuseras allt för mycket på Kalmar Östra, d v s 
Färjestaden m o.  
Mörbylånga behöver hjälp av Borgholm bl.a med att ersätta befintliga kommunstyrande med kompetenta 
personer. 
Borgholm kan låna in tanten med regndansen vid behov. 
   
Att så ihop kommunerna idag ser jag inte som möjligt, vi ligger för långt ifrån varandra och jag tror att fokus 
bara kommer att läggas på färjestaden och borgholm. Vi längst söder och längst norrut kommer att 
prioriteras bort, så ser det redan ut idag. Däremot tycker jag att man kan öka samarbetet mellan oss 
Tillsammans har vi en starkare röst i omvärlden. Kalla gärna kommunerna "Öland Norra och Öland Södra" 
Begreppet "Öland" är viktigt. 
 
(Alternativ 2 är att slå ihop till Ölands kommun) 
Jag tror inte på att slå ihop kommunerna, för de verkar sträva åt olika håll i många frågor. 
Däremot så kan samverkan öka om det finns möjlighet. 
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Kommunen blir för stor om man slår ihop. Behåll kommunerna som dom är, MEN öka gärna samarbetet 
markant.  
Norra och Södra är forfarande så olika i sin grundstruktur att en kommun i dagsläget skulle ödelägga de 
olika inriktningarna till ingenting. Färjestaden med omnejd är mer en del i Kalmar än i Södra resp Norra 
Öland. 
södra Öland jordbruksorienterad och Norra Öland mer Turistorienterad. Sammarbeta över gränserna kan ge 
på sikt 1 kommun.  
Tror att det blir svårt med en kommun. Är rädd att norra Öland kommer att glömmas bort mer än det görs 
nu. 
Det största problemet är ju att Öland är avlångt. 
Fortsätt med en mer utökad samverkan. Samverkan är alltid bra - bättre demokrati, bättre utnyttjande av 
olika resurser. 
Två kommuner - fler aktiva medborgare - fler engagerade - fler hjärnor. 

Jag tycker så.  
Hela Öland ska leva En kommun då antar ja det blir ännu sämre  service på Södra och norra änden av vår Ö 
De är redan styvmoderligt behandlade anser ja Tänk bara på Gatlyset på Södra Öland men i Färjestaden på 
det nyanlagda området söder om järnvägsgatan DÄR inte en människa bor ännu Där Brinner alla gatljus 
sedan i vintras ?????? De betalar samma skatt som övriga innevånare i kommunen eller?? 

Utökad demokrati och utveckling av HELA Öland. 

börja där och utvärdera efter några år 

Det är först viktigt att kommunerna kommunicera bättre och samarbetar innan vi gör en kommun  
En väl fungerande demokrati talar för att inte slå samman kommunerna. Ökad samverkan kan göra att man 
når samma kostnadsfördelar som man når med en sammanslagning av kommunerna. Personal i 
kommunerna kan jobba i de båda kommunerna. Lättare att kunna rekrytera kompetenta specialister om 
arbetsområdet omfattar två kommuner. 
En samverkan skapar synergieffekter. En kommun minskar den upplevda känslan av demokrati. Öland är ett 
Sverige i miniatyr (förutsättningar för en "levande landsbygd" skiljer sig från norr till söder.  
Det spelar ingen roll vilken organisationsförändring man gör om inte samverkan fungerar. Samverkan = prio 
ett 

annars kommer samhällen norr om Borgholm att dö ut 

Borde gå att få samordningsvinster 

Känns som det bästa alternativet för att inte tappa bort någon del av ön vad det gäller kommunal service 
Jag vill inte att kommunerna slås ihop då makten kommer centreras till Färjestaden och för oss på norra 
delen känns det redan för långt bort med Borgholm. Satsas det något i Borgholms kommun idag så blir det i 
Borgholm och inte norröver, här dras det ner. Sannolikt skulle en sammanslagning leda till fler mellanchefer 
i kommunen och därmed öka kostnaderna. 
Däremot kräver stora yttre frågor som klimatet och Östersjöns hälsa samarbete mellan kommunerna. 
Egentligen vet jag inte hur samarbetet mellan kommunerna ser ut idag och har därför svårt att välja mellan 
alt 2 och 3. Men samarbete är ju, förutsatt att det inte bara resulterar i en massa möten utan att komma 
fram till något, alltid positivt. utan det kommer vi ju ingenstans.   

Öland är för långt för två kommuner ( använd sunt förnuft) 

Tänk först tala sedan 
Jag tror helt enkelt att frågorna jag svarade på här ovan vinner på att vi förblir två skilda kommuner med 
ökad samverkan i olika frågor. 
Öland är avlångt med små kommuner men för att invånarna ska känna sig delaktiga tror jag det är viktigt 
med 2 kommuner för att komma invånaren närmare. Ett ökat samarbete tror jag hellre på i större frågor.  

 2 kommuner med ökat samarbete 

Mörbylånga ingen framförhållning politiskt tjafs dålig ekonomi därav ingen sammanslagning  

Risk för centralisering och därmed mindre uppmärksamhet åt de mindre orterna/byarna. 

Risk att norr o söder längst ut blir marginaliserade o lite "bortglömda" ! 
Samverkan måste rimligen vara möjligt pss som redan finns exempel på. jag tror inte politikerna förmår 
hantera hela den avlånga ön på ett rättvist sätt om det blir en kommun. 
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De båda kommunerna har vissa saker, både organisatoriska och geografiska, vad gäller näringsliv och 
turism, som är unika för resp. områden och som jag tycker skall bevaras.   
Vill att en sammanslagning ska innefatta Kalmar kommun - vi blir ändå små och kommer att ha svårt att få 
tag i kompetens 
Det torde vara lättare att som ett första steg effektivisera de kommunala processerna och beslutssystemen 
i en gemensam riktning. Om en ökad samverkan sköts professionellt med tydliga planer och milestones, där 
vinster tydligt framgår, torde det vara lättare att som ett slutsteg skapa en kommun. I ett generellt 
perspektiv finns det inget som motiverar två kommuner men efter att i många år lärt känna Ölänningar från 
norr till söder vet jag att det finns underliggande motsättningar och  tvivel som sannolikt går flera 
generationer tillbaka. Hur stor andelen som tillhör denna kategori vet jag inte men det vore intressant att 
veta.  

. 
Varje kommun för sig är för små för att ekonomi och service ska fungera, så en sammanslagning är logisk. 
Men redan idag finns omfattande missnöje från södra och norra ändarna av ön att de som bor där är 
bortglömda av makthavarna, och det skulle riskera bli ännu sämre vid ett samgående. Det borde vara 
möjligt att spara på administrationskostnader och att dela på kompetenser och resurser, och därmed 
förbättra ekonomi och funktion.  
Jag vill få en bättre inblick i de båda kommunernas ekonomi och förutsättningar för att en sammanslagning 
skulle vara gynnsam för mig. 

Det bästa alternativet är att gå ihop med Kalmar. 

samarbete i första hand 

samarbeta mera mellan kommunerna för starkare ekonomi samt i framtiden kanske en kommun  
Börja med samverkan på så många områden som möjligt.Det kan leda till en sammanslagning av 
kommunerna  på sikt. 

Ön är bra som den är ( alltså 2 kommuner) 
Med två kommuner så tror jag att det är enklare att landsbygden inte glömma bort. 
Nackdelen är alla onödiga tjänster i varje kommun. 
Som boende på södra Öland som redan i dagsläget prioriteras bort till förmån för Färjestaden så vet jag att 
det inte blir mer prioriterat om det bara är en kommun. Man distanserar sig mer från invånarna och därför 
ser jag 2 kommuner som samarbetar som det enda alternativet. Tycker dock det är spännande med 
ordvalet i det alternativet, att samarbetet ska öka MARKANT... Ökat samarbete absolut i de frågor där vi är 
hjälpta av varandras kompetens men inte självklart i alla frågor.  
Kommunerna behöver komma igång med samarbete för att vidare 
Kunna bilda gemensam kommun. 

Borgholm är den bättre förberedda på tex torka och bättre ekonomi och skolor mm. 
Börja så, så kanske det går lätt att slå ihop kommunerna om några år. Gör man allt på en gång blir det lätt 
väldigt rörigt och långt mellan beslut och utförare.  
Jag är för decentralisering och ur den synvinkeln vill man ju inte slå ihop kommunerna, men att hålla en bra 
service till invånarna kräver mycket resurser. 
Om problemet är att kommunerna är för små, så är väl knappast lösningen att slå ihop två små kommuner 
till en ny liten kommun. Långsiktigt bör vi gå mot en Kalmarsunds kommun med starka 
kommundelsnämnder och över 100 tusen invånare. Även Kalmar behöver bli större. 
I det korta perspektivet bör vi titta på hur vi kan utveckla vårt gemensamma kommunalförbund och vilka 
uppgifter vi kan lägga i förbundet. Vi kan väl börja med att slå ihop VA-verksamheterna vilket sannolikt är en 
lagom utmaning 
//Benny W 
Tror inte att Borgholm och Mörbylånga orkar  bära alla krav på service ensamma. Samarbete måste ske. 
Men inte gnm. fler sysslolösa politiker och dito tjänstemän. Effektivisering är viktigast. Att kommunerna i 
princip bör finnas kvar, är viktigt!Egentligen hör inte Mörbylånga ihop med Borgholm. Mörbylånga borde 
slås ihop med Kalmar. Mörbylånga är idag en förort till Kalmar. 
Stora strukturella och demokratiska skillnader mellan kommunerna, men många funktioner är likartade där 
samverkan markant kan och bör öka. 
Att öka samverkan så mycket det går och där det går tror jag är en bra väg att gå för att så småningom bilda 
en kommun.  
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Mörbylånga lägger ner nämnderna för att styra allt från KS 
Tänk om Mörbylånga skulle sköta VA-frågorna. Helt inkompetenta 
Mörbylånga har låtit bygga största tätorten på Öland utan att ha med ett högstadium. 
Borgholm fick ta över Mörbylångas IT pga inkompetens 
 
Slutsatsen är att Borgholm kan fortsätta att hjälpa Mörbylånga och till slut kan detta resultera i en enda 
kommun. Men i en påtvingad sammanslagning skulle vi få bli påtvingade deras lägre effektivitet i hälften av 
kommunens funktioner. 
 
 
  
Jag tror Kalmar vore bättre för båda Kommuner 
Jag är nyinflyttad till ön och har ingen stark åsikt. Men ett samarbete kommuner emellan är inget ovanligt i 
övriga delar av riket, och inget man ska vara rädd för. 
Delad ekonomi och utveckling ses som positivt, men skulle kunna gå att få större upphandlingar och 
därmed bättre pris och service . 
Kommunerna skall samverka med varandra och lyfta fram respektive kommuns styrkor för att inte 
konkurrera för mycket med varandra.hjälpa varandra med problem (vattenbrist m.m.) 
Mina erfarenheter av stora kommuner är dåliga. De små har bättre service och gamla riskerar inte att bli 
placerade på boenden på långt håll från familjen och vännerna. 
Bra med två kommuner som kan samarbeta. 
 Om en kommun blir är det alldeles för långa avstånd mellan södra o norra Öland för att alla ska få sina 
intressen tillgodosedda. 
Jag anser att det inte blir ett sätt att spara. 

Det är viktigt med närheten till medborgarna 
Som en början kan man öka samverkan likt ÖSK. Men i det längre perspektivet tror jag mer på en 
hopslagning med Kalmar kommun och de två ölandskommunerna.   

tror inte att en sammanslagning är det bästa för ön, däremot kan mycket göras om man hjälps åt 
Jag föredrar att skapa TRE kommuner istället av två. 
Färjestaden skulle blir en egen kommun. Färjestaden har mest invånare av alla byn på Öland, men 
behandlas som förort till Mörbylånga. Det ät orättvis. Tre kommuner skulle vara bäst för äldrevard och 
demokratie. 
Sammarbete är alltid bra, det är ju trots allt så att Öland måste stå enade mot resten av världen! Men 
Borgholms kommun fungerar så mycket bättre än Mörbylångas så jag vill absolut inte riskera att bli drabbad 
av deras misstag. 
Turismen är och ska inte vara södra ölands huvudintresse. 
Det viktiga är att stärka företagen locka inflyttare och ta hand om landskapet. På de punkterna är 
kommunerna för olika för att bli en. Däremot finns många områden där jag tror ett ökat samarbete vore 
lönsamt för bägge kommunerna. Om ett samgående på något sätt är tvunget tycker jag att Mörbylånga och 
Kalmar kommun matchar varandra betydligt bättre än Mörbylånga och Borgholm. 

En kommun = sämre kontakt med politiker och personal inom kommunen. 
Dom kan samarbeta under en 5-10 års period med allt som går och se sen om det fungerar innan en 
sammanslagning av kommunerna 

Vi får inte vara rädda för att hjälpa varandra. 
Jag tycker att det är för tidigt att sammanslå kommunerna idag eftersom deras förutsättningar skiljer sig 
enormt. I framtiden kan det vara bra, vi bör öka samarbetet i första hand.  

mera info innan hopslagning 

Utspritt geografiskt och olika ekonomiska förutsättningar, men liten fast befolkning.  
För stora skillnader idag för att göra det till en, på sikt tror jag det är det rätta, men göra det genom att 
börja samarbeta mer borde göra en sammanslagning lättare. 

Borgholms kommun fungerar betydligt bättre än Mörbylångas 
öland, en kommun betyder längre sträkor för fastboende till kommunen. Det innebär inte mindre 
kostnader, eller vill ni spara in personal som nu jobba redan nu hos komunala förvaltningen?     
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Det är svårt , Hjärtat säger nej och hjärnan vet att det vore bra med en storkommun men risken finns att 
det det blir sämre på norra Öland och Södra Sidan. 
 
Fick jag beställa skulle jag ha ett komunfullmäktige som ser ut som 4 grenar , ett i Löttorp, borgholm . 
Färjestaden och Mörbylånga. Att den lilla människan är med och beslutar om sin vardag . Annars är risken 
att vi får politiker beslut som vi inte vill ha för att man styrs av proffs .  
Tror inte på en kommun, då det blir en ännu längre kommun än det redan är. Då vi har två avlånga 
kommuner och har svårt att fördela tjänster service och engagemang till hela kommunerna.  

För att kunna se om det verkligen är till fördel att bilda en kommun. 

Det behövs två kommuner för att få lite balans i de större frågorna! 
   Turism,vattenfrågor,vägar,idrottshallar,bollplaner. 
 
 
 
 
 
  
De båda kommunerna har mycket olika struktur. Borgholms kommun där turismen är den viktigaste 
*industrin*. 
Mörbylånga med en stor industri och ett utbyggt lantbruk.  

Jag tycker att man ska samarbetar för att dra åt samma håll. 
En ökad och samtidigt lyckad samverkan under t.ex. två valperioder (åtta år), skulle bana väg för en 
sammanslagning i framtiden.   
Ta del av varandras spetskompetens. 
Bättre ekonomi. 
Rättvisare. 
För att se om det är möjligt med en sammanslagning. Se över resurser och kompetens så att kunskapen 
sprids över kommungränsen,behöver samma kompetens finns i båda kommuner? Eller kan man finna ett 
samarbete.  

Behöver inte vara 1 kommun för att kunna samarbeta. 

Börja med att öka samverkan markant, för att senare kanske slå ihop de två kommunerna. 
Jag är relativ ny på öland och vet inte vad det innebär att slå ihop förutom att dubbla utgifter för 
administration behövs 

Kommunerna för små för att var och en ska bygga upp lika byråkrati. Bättre att samarbeta!  

Skillnad i befolkningsmängd och turism .Det geografiska utsendet på ön .Mängden sommarölänninga  
En enda kommun skulle tyvärr innebära en stor risk för att tex södra Öland avfolkas än mer. Det sker redan 
en centralisering till Färjestaden och detta skulle bli ännu värre med en kommun. Öland är långt, och det är 
redan svårt för kommunen att hålla ihop. Ett bättre arbete mellan kommunerna skulle dock främja både 
fastboende och turism. 
HELA Öland ska leva! 
Jag föredrar två kommuner därför att tendensen redan finns att delar av södra Öland och norra Öland 
glöms bort. Satsning ska genomföras på hela ön inte bara de mittersta delarna på ön. Om Öland blir en 
kommun så befarar jag att investeringar och de boende längst i söder och längst i norr glöms bort. En 
utarmning av delar av ön kan aldrig bli bra för Öland som helhet.  

ATT HELA ÖLAND SKALL FUNGERA ÄVEN YTTEROMRÅDERNA     
Man kan se en markant ökad samverkan som ett första steg i en sammanslagning. Om samverkan "gnisslar2 
kan man se det som att kommunerna ännu inte är redo för en sammanslagning. 
En större kommun betyder ett längre avstånd till medborgarna. Redan i dag ser vi att beslut som har stor 
påverkan på kommuninnevånarna tas utan att föra en dialog. T ex det stora åtagandet våra politiker har 
tagit i flyktingmottagningen vilket i framtiden betyder högre skatt och eller sämre service. Bekvämt för 
politikerna att komma längre från sina väljare, ständigt denna önskan att koncentrera makt och befolkning 
har och kommer att utarma landsbygden än mer. Att frågan kommer på bordet just när allt fler pekar på en 
kärvare framtid för kommunerna känns som ett försök att dölja de för innevånarna dåliga beslut som tagits. 
Kort sagt ett beställningsjobb från politikerledet och ett första steg till en storkommun med Kalmar. I 
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slutändan gynnas endast de som bor närmast brofästet.    Utveckla samarbetet mellan kommunerna än mer 
och sprid ut de kommunala instanserna även norr-och söderöver. 
Dela på tjänster och annan kommunal service, så att det kan påverka ekonomin och leda till lägre utgifter. 
Samarbetet är viktigt. 
Sammanslagning tror jag inte gynnar demokratin och närheten till de förtroendevalda, snarare tvärtom. 
Men ett närmare samarbete vad gäller stora frågor som miljö & klimat ( ex tillgång till vatten), krisberedskap 
( torkan i sommar), bredbandsutbyggnad , satsning på eftergymnasial utbildning och inte minst 
turistnäringen som skulle genera många fler arbetstillfällen. 

Samverkan gör att kompetens hittas och att kostnader hälls nere. 
Ett första steg bör vara att samarbeta mera kring de frågor som rör miljö, turism, inflyttning, infrastruktur 
etc. Sedan kan möjligen en sammanslagning ske senare. 
Öland upplevs som väldigt kontrastrikt över årstiderna, tror det krävs större lokalkännedom / förankring och 
bredare lokalt kontaktnät för att förstå de lokala problemen och även möjligheterna som uppstår under 
året i respektive "ände" av ön.  
Ett ökat samarbete mellan kommunerna är ju dessutom en självklarhet for att sedan kunna utnyttja 
kompetensen och lösa de frågor och problem / lösningar som finns i de lokala kontaktnätet.  
Dessutom blir nog intresset att hålla liv i hela Öland större om vi behåller 2 kommuner. 
Långt och flummigt svar, sorry ;) 
Även om kommunerna slås ihop är det en för liten kommun för att kunna sätta avtryck. I Mörbylånga 
kommun har man glömt allt norr om saxnäs och allt söder om runsbäck! Bygga ny kommunal 
högstadieskola där för skattepengar när det redan kommer finnas två stycken högstadieskolor där nästa år! 
Och antagligen likadant i Borgholm så tror det blir om möjligt än mer centrerad kommunpolitik med en 
kommun. Tror på ökad samverkan, odla Ölands varumärke än mer och få kommunpolitiker att sätta värde 
på att vi är små landsbygdskommuner istället för att som idag försöka helt verklighetsfrånvänt agera som 
några storstadspolitiker, ta av offerkoftorna, se verkligheten som den är, driv politik för hela ön och var 
stolta över Öland istället!  
Vi måste gå samman med kommunen på fastlandet och få in nytänkande  
På hela Öland. Samt lösa vatten tillgången omedelbart både guldfågelns stora förbrukning och tillse att vår 
lilla kommun har vatten till varje innevånare samt turister.  
Mvh 
Ska vi slås samman måste alla kommunal anställda chefer med flera minskas de är dom som kostar pengar. 
Men hur ska tillex. en chef för byggnadsnämnden kunna arbeta på hela Öland eller enkommunchef 
skolchef!!!!! 
Är för lite insatt i om hopslagning är bästa alternativet. 
Däremot tror jag att ökat samarbete kan bli bra. 
Måste bli färre chefer annars är det ingen idé med att slå samman kommunerna. alla nämnder går inte att 
slå ihop  Tex byggnadsnämnden  en nämnd klarar inte att ha koll från Grankullavik tlll Ottenby 
Socialnämden  måste känna till vilka människor som de ska fatta beslut om 
Bor man längst upp på ön ska man inte behöva åka längre än till borgholm för att kunna åka till kommunen. 
Bor man längst i söder ska man inte behöva åka längre än till mörbylånga för att åka till kommunen. 
Kommunerna är även väldigt olika till sina naturer vilket inte bådar gott för sammanslagning men 
samarbete borde fungera. 
Södra Öland behöver ha en egen röst mot omvärlden. Av ngn anledning synes Borgholm dominant. 
Jag konstaterar att vägverket prioriterar vägarna norr om Färjestaden. Har vi mera tid, kortare avstånd här 
på södra Öland? Systemet lämnar Mörbylånga och därmed får affärerna i allmänhet en mindre kundkrets. 
Det är illa nog med den centralisering som förekommit. Vi behöver få ner Färjestaden till Mörbylånga. Inte 
gå ännu längre norrut. 

En bra början för att utröna om en kommun är att föredra. Avstånden är negativt! 
 
ytterändarna förbises vid en sammanslagning, öland är så långt. 
 
käbbel var kommunledning ska sitta. 
För lång kommun med bara en. 
Ökad samverkan i tekniska  frågor och gemensamma resurser.  
Ökad samverkan i ledningsfrågor. 
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Ökad samverkan markant, gynnar båda kommunerna. 
Om ölandskommunerna blir sammanslagna blir avståndet  
större både konkret och känslomässigt till "de som bestämmer".Demokratin är aldrig förhandlingsbar!  
Likabehandling för alla på hela ön! 
På sikt måste dessutom samverkan med Kalmar kommun öka. 
(En Kalmarsundskommun)? 
Jag tror Öland behöver två kommuner för att räcka till invånarna. Mörbylånga kommun behöver dock bättra 
sig avsevärt när vi invånare söker kontakt med frågor och olika ärenden och visa ett trevligare bemötande.  
En fungerande demokrati med värdegrunder som visar respekt för alla individer är viktiga allmänna frågor, 
vilka jag (trots allt) personligen upplever starkare i Borgholms kommun än i Mörbylånga. Det vore positivt 
att succesivt öka samverkan mellan kommunerna för att försöka öka det mer demokratiska 
Borgholmsklimatet i Mörbylånga kommun, före en hopslagning.    
Exempelvis lättare att läsa vidare inom vården. (Undersköterska) Tillhör man Färjestaden måste man söka 
via kalmar.  

Kanske svårt att på ett bräde slå samman kommunerna. Ta ett steg i taget och börja med mer samverkan. 
Om det blir en kommunsammanslagning är risken stor att allt koncentreras till Färjestaden, och norra Öland 
blir ännu mer bortglömt och eftersatt.  

Tror att Mörbylånga kommun förlorar ekonomiskt på en sammanslagning 

YTTEROMRÅDERNA MÅSTE FÅ SAMMA SERVIS.   
Prio ett att se över förutsättning om samgående med Kalmar och Ölandskommunerna. Hur man bäst nyttjar 
kompetens o resurser med denna sammanslagning. I dag är vi mycket beroende av denna regions 
utveckling. Resultat av en sammanslagning M o B är ett utvecklat bytänkande där nödvändiga stora 
förändringar aldrig sker.  Så har det varit hittills vilket försvårar beslut o resultat.  En storregiion med lokal 
kompetens där beslut grundar sig på behov och möjlighet  och en långsiktig synsätt på beslut.  Om 
Kalmarförslaget inte gäller så borde Öland bli en kommun. MEN först en TOTAL genomgång av hur denna 
kommunkopetens skall futfornas. I 
Om det blir EN kommun,var skall "Kommunhuset"vara?  
 
Blir det så att dom som styr ser till sig själva I deras område & vi i Norr & Söder glöms bort precis som det är 
nu....... 
 
Mycket svårt val,måste ha mera att gå på 

Två små kommuner ska inte behöva ha dubbelt av allt. 

Det finns ingen presenterad lösning över var kommunhus ska vara placerade. 
En sammanslagning leder till sämre demokrati vilket vi inte har råd med i dessa tider med ökad populism 
och odemokratiska tendenser i andra EU-länder. En sammanslagning leder inte till några större ekonomiska 
vinster enligt SKL. Vilket är naturligt med hänsyn till att skolbarnen och de äldre bor kvar på samma orter 
oavsett hur själva kommunindelningen ser ut. Och de som kan spåras inom mer specialiserad verksamhet är 
i allmänhet av mindre demokratiskt intresse och kan lösas med samverkan. Det är också viktigt att notera 
att den negativa bild av framtiden för mindre kommuner som bl a SKL driver inte kommer att inträffa.Vi 
kommer att få ändringar i skatte- och skatteutjämningsbidragen som håller nere kommunalskatten till 
förmån för övriga indirekta på statlig nivå beslutade indirekta  skatter m m. Det är i varje fall onödigt att gå 
före resten av kommunsverige i det här avseendet. Jag tycker att presentationen i bakgrundsmaterialet är 
vinklad för att få läsare som inte har närmare kunskap i ämnet oroliga och positiva till den onödiga 
reformen. Det känns inte riktigt värdigt att på detta sätt påverka kommunmedborgarna för att få en 
majoritet för den onödiga och för den lokala demokratin olyckliga reformen. 
Med en sammanslagning kommer den nordligaste och sydligaste delen att få det ännu svårare att göra sin 
röst hörd. 
Färjestaden, som numera är en förort till Kalmar, kommer att dominera, och i sinom tid kommer makten att 
hamna i Kalmar.  
Nej tack! 
 
Ökat samarbete, om det går, men ingen sammanslagning. 
Ingen av de nuvarande kommunerna kommer att känna sig som förlorare. Samarbete kan ge nya ideer om 
de kommer överens förstås 
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Även om man inte väljer att slå ihop det till en kommun kan man ändå dra nytta av varandra. 
Först vill jag egentligen att Öland ska bli ett med färjestaden som huvort/kommunhus. Går inte detta så 
måste det bli mycket mer samarbete för öns bästa. Hela ön måste få leva 
Vill ha kvar kommunerna som de är. Pga. Att jag ej är intresserad av att betala för alla stockholms 
pensionärer på norra öland 

Rädd att exempelvis norra Öland glöms bort i en stor kommun. 
Jag tror att det kan vara en mjuk övergång till att på längre sikt sedan ev. slå ihop kommunerna. Det blir i 
samverkan nödvändigt att enas om vilka områden som är viktiga för hela ön. Helt enkelt sakta men säkert 
tänka lite mer i helhetsperspektiv. Att börja öva på samarbete och samsyn i olika frågor som gör att 
människor ska kunna bo, arbeta och leva på ön är en viktigt grund för att kunna utveckla vårt fina Öland. 
Själva sammanslagningen av en kommun är ju mer en ekonomisk och organisatorisk fråga. 
Men i grunden måste viljan och förmågan till samarbete och samsyn finnas , annars hjälper det inte ändå 
inte med en enda kommun. 
De två kommunerna är så olika så de bör inte slås ihop. 
Man kan bli starkare om man samarbetar och det kan bli lättare att hitta kompetens. 
Om man slår ihop får man längre till beslutsfattarna.Öland är nästan 15 mil långt. 
Risk för att Borgholm tar över. 
Jag är rädd för att en sammanslagning kommer att slå ut de båda ändarna av ön. Hela ön måste få lev och 
det kommer inte gynnas. Sök hellre sammanslagning mellan Borgholm och Oskarshamn och mellan 
Mörbylånga och Kalmar. 
Samverkan är alltid bra, tex skola och äldreomsorg. Skolor ligger när kommungränserna, i tex Mörbylånga 
kan skolor behöva byggas ut och platser finns lediga i Borgholm, orimligt. Här finns pengar att tjäna. Likaså 
när det gäller hemtjänst, och skolskjutsar, det kan sparas både tid och pengar att inte gränsen sätter stopp. 
Vår ö är lång och när man behöver hjälp av tjänstemän är det bra att de finns lokalt, tex i bygglovsärenden 
mm. Samverkan bör också ske i ärenden där det kan misstänkas jäv. Kan vara svårt för politiker och 
tjänstemän att följa lagen när bekanta och vänner står och knackar dörr (gäller föralldel även länsstyrelsen). 
Revisorer från båda kommunerna borde ingå i granskningen av kommunernas ekonomi och handhavande. 
Upphandlingar är en annan samverkan som kan stärkas. Nybyggnation är bra men det ska ske på rätt plats. 
Natur- och kulturvärden måste värnas och inte byggas sönder. Det är dem vi lever av- Samverkan där man 
utbildar politiker i lagstiftning, klimat, kulturvärden, folkhälsa, miljömål, strandskydd, grön infrastruktur och 
allt som en politiker borde kunna skulle spara mycket tid i kommunernas planering och lovärenden. Det 
måste också finnas tjänstemän som inte säger ja och amen till vanvettiga idéer. 

Tror att det dubbelarbetas med samma frågor i båda kommunerna nu. 
Anser inte att kommunpolitiker klarar av att hålla hela öns intressen i sitt fokus, eller mycket resor och lite 
fokus.  
Börja i rätt ände. Öka samarbetet först och se till att det fungerar.Efter det kan det vara dags för en 
sammanslagning. 
Demokratin knakar i fogarna idag. Hur ska det då bli när vi blir dubbelt så stor. 
Låt kommunerna bli likställda innan man går ihop. Det är för tidigt än. 
Bygg upp ett gott samarbete först. 
Det sporrar att ha två kommuner 
Frågor: vill ha två kommuner men flytta allt till Färjestaden istället för Mörbylånga??? 
Gillar inte storskalighet. Tror att vi i ändarna på ön, både i söder och norr, får svårare att hävda våra 
intressen om kommunerna slås ihop. Har sett på annat ställe jag bott att sammanslagning inte fungerade 
bra, det blev så småningom skilsmässa igen. 
Kommunerna eller valmyndigheten måsta tala om för väljarna vilka för och nackdelar det medför med att 
slå ihop kommunerna. 
Den enda fördelen jag kan se är vissa samordningsfördelar. dvs att spara på personal. å andra sidan kommer 
det att behövas flera nya grupperingar för att samordna båda kommunerna. 
MER INFO, TACK. 
Borgholm har i dag en service både offentlig och privat som kommer att gå förlorad om kommunerna slås 
ihop. Konkurrensen från Färjestaden kommer att leda till samma olyckliga utveckling i Borgholm som den vi 
nu ser i Mörbylånga tätort. Det behov av större underlag för den kommunala servicen kan skapas genom ett 
nytt kommunförbund som kan fungera som en slags "överkommun". Då räddas närheten till de 
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förtroendevalda i dagens Borgholm. I Mörbylånga kommer Färjestaden att utvecklas till en pendlarförort till 
Kalmar oavsett hur kommunindelningen ser ut. 

Vill tillvarata Norra Ölands intressen och företagande.  

Första steg på vägen - utvärderas o ev sammanslagning senare 
Jag tror att en ökad samverkan i dagens läge är ett bättre alternativ än sammanslagning. Tror att Öland 
söder om Mörbylånga  får en ännu svagare ställning inom politiken vid sammanslagning. 
För att slå ihop de båda ölandskommunerna till en, krävs att styret inte centraliseras långt från de som bor 
på norra eller södra udden. Var kommer kommunen styras ifrån? Blir det i Färjestaden pga sin närhet till 
Kalmar? 
Det är viktigt för ölänningar att alla delar från norr till söder, öst till väst samverkar och har samma värde i 
kommunen. 
Förslag att ha "medborgarkontor" i norr och söder. Det är mycket viktigt att närheten finns mellan 
innevånare och beslutsfattare. 
I ett första skede skulle en ökad samverkan mellan kommunerna vara att föredra. Så att service, 
infrastruktur mm utvecklas lika oavsett var man bor på ön.(Idag är skillnaderna stora mellan kommunerna.).  

Tror att ett samarbete kan gynna båda kommunerna 

Jag vill att hela Öland ska tillhöra Kalmar Kommun 
Jag baserar det bl.a. på att de två kommunerna åtskilda ger en chans för oss i vård- och barnomsorg att röra 
på oss och få upp våra löner till en mer skälig nivå. En sammanslagning skulle gynna kommunen men 
knappast vara attraktivt för personal som då antingen skulle ta sista steget till att lämna yrket alternativt 
jobba (och potentiellt flytta) på andra sidan bron. Om det skulle bli en sammanslagning är det mycket viktigt 
att man ser till att prioritera baspersonal i vård och barnomsorg när det gäller löner och arbetsvillkor, 
annars får man större problem än vad det är idag. Var ska man göra av dubbla uppsättningar tjänstemän är 
en annan fråga jag ställer mig när det gäller en sammanslagning och varför skulle ekonomin bli starkare som 
en kommun när de båda nuvarande på var sitt håll blöder i kärnverksamheterna och sparar in allt vad man 
har? Mer samarbete tror jag absolut på, hur har jag ingen riktig uppfattning om men sammanslagning vill 
jag nog ha mer info om hur det skulle bli ekonomiskt och personalpolitiskt samt för skolor osv för att vara 
positiv till.  

större blir alltid sämre 
Samverkan är ett bättre alternativ än en kommande dragkamp mellan Färjestaden och Borgholm. 
Har jobbat i flera kommuner av olika storlek i hela arbetslivet och sällan sett dessa hysteriska 
omorganisationer ge de resultat som förväntats. 

Servicen i södra delen kan misstänkas bli sämre vid sammanslagning. 
Det ger kraft och större möjlighet att påverka utvecklingen för hela Öland i många delar som berör viktiga 
beslut ända upp på regeringsnivå. 

Tex. Administration av löner, personalfrågor..... 

Kommunerna är i olika fas av utvekling o ekonomi 
Jag tror att det blir billigare när ärenden bara behöver tas upp till diskussion på ett ställe, och man sparar 
både på löner och utrymmen. 

måste vara ekonomiskt bättre med gemensamma offentliga sammanslagningar. 
När det gäller löner t.ex lärare och förskollärare ska kommunerna inte konkurrera med varandra utan 
erbjuda samma lön. Som det är nu väljer de som har möjlighet att pendla till Mörbylånga kommun eller 
Kalmar. 

Samverkan för bättre användning av resurser och ökad kompetens 
Om Öland vore runt skulle en kommun vara vettig.  
 
Ölands historia har inte varit vertikal utan horisontell mot fastlandet. 
 
Genom de långa avstånden och traditioner blir svårt att hålla en god personkännedom samt hålla ihop en 
väl fungerande demokrati. 
 
Ett utbyggt samarbete i praktiska och kapitalkrävande investeringar t.ex. i VA-frågor, el.- och energifrågor 
m.m. kan ev. leda till ökad integrering med en senare möjlighet till fusion när tiden är mogen. 
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För att nordligaste och sydligaste spetsarna på ön inte ska utarmas. 

Ölandskommunerna bör i första hand slås ihop med Kalmar kommun.  
Tror det är bra med samarbete. 
Men osäker på om bättre med enkommun, men lättare att säga det efter mer samarbete 
Jag tror att ökad samverkan i nuläget är det bästa alternativet. Om det blir en kommun tror jag att de 
nordligaste och sydligaste delarna får ett minskat inflytande.  
"Mycket väsen för lite ull" , sa kärringen som klippte grisen. 
11 000 eller 25 000 invånare, förfarande är det litet och Öland är långt så effekten blir liten. Blir bara en 
dragkamp/käbbel  mellan norr och söder 
 
Om man ska göra en förändring så föreslår jag  att man bildar Kalmar-Ölands kommun men med lokalkontor 
eller vad man ska säga, stadsdelshus kanske,  med stor bestämmanderätt men med storkommunen bakom 
ryggen. 
Norra Öland och Södra Öland är två särskilda delen av Öland - geografiskt och när det gäller naturmiljö. 
Båda kräver en särskild kommun. Därtill måste det undvikas att Öland få ett stort, centralt cemtrum. Det är 
bättre med sprida ansvarigheter och makte och öka samarbetet. 

samverkan leder till fler bättre beslut. 

Börja med att öka sammarbetet innan man går vidare. 

Borde kostnadsmässigt bli bra om vi ökar samverkan. 
Om man slår ihop kommunerna centraliseras allt Det är att ytterområderna får fortsatt sänt service och 
områderna blir större. 
Jag skulle vilja ha en kommun för hela Öland men jag tror inte dagens kommuner är redo för det ännu. 
Därför tror jag på ökad samverkan, det är det som kan leda till en kommun. 

Det är ett bra första steg, ingen av kommunerna är redo för en sammanslagning i dagsläget!  
Jag anser att framför allt det kommunala samarbetet bör vara stor runt kommungränsen. Skola och 
hemtjänst bör lättare kunna användas på vilken sida gränsen du än bor. Ex. Glömminge skola är full men det 
finns gott om plats i Rälla. 
Kommunerna är väldigt lika för vi är på en ö, men de är också väldigt olika, drar folk med olika intressen. 
Tycker att vi ska slå samman de delar i den kommunala apparaten som fungerar lätt ihop men ändå ha 
tillgänglighet och närhet till de möjligheter och utmaningar som finns i de olika delarna av ön. 
Att med ekonomi och helhets tänk göra det bästa för alla på vår ö.  
den bästa strategin för att det ska fungera optimalt är att kommunerna inte ska vara för stora och att de ska 
ha ett starkt samarbete för områdena som behöver ett "globalt" grepp, medan allt som har med "service" 
att göra ska vara mycket mer lokalt anpassat, dem som har ansvar för att hjälpa medborgarna ska inte sitta 
för långt från dem. Kommunerna är redan väldigt stora som dem är idag, det hjälper inte att ha en god 
regional politik. 
Det känns som att om kommunerna blev än skulle de mesta av pengarna kanaliseras till Borgholms kommun 
då de har högst turisttryck och således kommer inte södra delen av ön prioriteras i satsningarna som skall 
göras. 
Bygga ett samhälle på ett par månaders turism är inte hållbart utan vi behöver åretrunt service på hela ön. 

Desto med centralisering, desto längre bort från den "vanliga" människan. 
Viktigt med lokalt inflytande och behoven ser olika ut i de olika kommunerna + stora avstånd från norr till 
söder. 
Samtidigt kan det vara kostnadseffektivt att samarbete med många funktioner som inte är geografiskt 
bundna: 
kommunikationer, vatten/avlopp, miljö, bibliotek, konsumentrådgivning etc.  
 
Ölands unika värden har inget att vinna utan riskerar att försvinna med en ökad markexploatering, mer 
biltrafik, försämrat strandskydd etc. Se istället till att intäkterna från turism, naturtillgångar, kulturvärden 
stannar på ön och kommer de fastboende tillgodo. 
Det finns en stor risk att boende på norra Öland (från Föra och norrut) hamnar utanför. Jag tror risken är 
större norrut än söderut pga avstånden. Redan i dag missgynnas norra Öland, t ex med turistinformation 
(broschyrer, kartor etc).  
Jag tror på ökad samverkan och jag tror att enheter kan slås ihop för att spara pengar. Men det förutsätter 
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att alla invånare värderas lika högt oavsett var de bor. Även om vi har några kluster av boende, som 
Färjestaden, Mörbylånga och Borgholm/Köpingsvik, är det av oerhörd vikt att invånare på sydöstra Öland 
och norra Öland kan förflytta sig utan bil, kan ta del av samhällets service oavsett ålder, kön eller fysiska 
förutsättningar. 
Jag upplever att demokratin på kommunal nivå fungerar bra i Borgholms kommun. Det är nära mellan 
politiker och invånare. Tidigare kommunsammanslagningar i Sverige har medfört färre förtroendevada, 
avståndet mellan politiker och medborgare har ökat och demokratin urholkats. Makten centraliseras till ett 
ställe och andra orter blir mer perifera. Det är viktigt att alla delar av Öland blir synliga i de beslut som 
fattas. Jag tror att demokratin riskerar att försämras om Öland blir en kommun. 
Alla utmaningar som beskrivs är viktiga frågor för Ölands framtid. Min uppfattning är att det finns stora 
fördelar att samverka men att det kan ske utan att kommunerna slås ihop. Oavsett om Öland blir en eller 
två kommuner kommer det att behövas en större samverkan, på regional nivå, för att lösa vissa frågor. I 
Kalmar län har det gjorts och görs förändringar för en utökad samverkan på kommunövergripande och 
regional nivå.  
Redan vid senaste kommunsammanslagningen 1971-74 var en invånarantal på 30.000 invånare önskvärd. 
Sedan dess har utvecklingen lett till behovet av större kommuner. Skall småkommunerna överleva behövs 
en ändrig att staten tar över skola, sjukvård och transporter. Ökad samverkan mellan kommunerer behövs. 
Större kommuner leder till färre antal valda ledamöter och riskerar att urholka demokratin. 
Alltså leder en kommunsammanslagnig i dagsläget inte till nån lösning av problemen. 

håller nere kostnader 
Känner att vi kan ha många verksamheter gemensamt till att börja med, för att sen så småningom bli en 
kommun, vilket jag tror är nödvändigt framöver. 

Varje kommunsammanslagning har blivit sämre för glesbygden 

Politiskt tjäbbel om vart kommunhuset ska liga gynnar inte oss ölänningar. 

Jag tror att det blir bättre kompetensutnuttjande.  
Öland är långt och smalt, det är svårt för en kommunpolitiker att sätta sig in i situationen långt norr och 
långt söder. Risken är att tätorterna blir favoriserade. Hela Öland behöver leva. 
Jag tror inte att Öland blir en tillräckligt stark kommun utan att man istället behöver slå sig ihop med en 
större region. 

Södra Öland och norra Öland har olika behov 
På fastlandssidan på motsvarande strecka som Öland finns fyra kommuner. Detta besvarar enkelt frågan om 
huruvida Öland ska vara en eller två kommuner. Den mest relevanta frågan blir alltså huruvida Öland ska bli 
två eller fler kommuner... 
Mest effektiva strategin för utmaningarna: 2 kommuner (minst) för god regional politik, och stark 
sammarbete mellan kommunerna för "globala" frågor 

Före en omröstning måste man veta hur organisationen skall vara. 
Innan en ev folkomröstning så måste vi ha klart var olika förvaltningarna ska husera i en gemensam 
kommun, annas är risken stor för oenigheter om placering och kanske nybyggnationer och vi förlorar både 
fart och pengar. 
* Rejält ökad samverkan kan ge väsentliga kostnadsreduktioner  
  för de bägge kommunerna. 
* En sammanslagning ökar avståndet mellan medborgare  
  och de styrande instanserna. Distansen, då i flera avseenden,  
  verkar redan i nuläget vara stor mellan tätort/landsbygd. 
* Mörbylånga/Borgholm är ju jämfört med Torsås/Högsby  
  t.ex relativt "stora" kommuner. De klarar sig ju på egen  
  hand,jämför även med flera Norrlandskommuner som har mindre  
  än 5.000 invånare i nuläget.  
* Öland som begrepp är väl etablerat. En eller två kommuner  
  ändrar inte på det. Det finns ju redan en gemensam  
  turistenhet t.ex som arbetar med det gemensamma varumärket.   
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om det blir en kommun är risken överhängande att all service - t. ex sjukvård, barnomsorg, skola - hamnar 
på norra delen av ön.  

Samverkan i viktiga centrala frågor angående att vårda Ölands natur och miljö 
Vi blir fler och fler äldre på Öland. Om vi ska kunna bo kvar behöver vi lika bra service oavsett att vi är äldre. 
Det är vi som har byggt upp samhället och vi ska också kunna få den service vi behöver när vi inte längre 
orkar ta oss till centralorterna. Vi har rätt att få bo kvar där vi bor utan att hela tiden 'buntas ihop' i 
äldreboenden. Det handlar om respekt för varje person / individ. 
 
Öland har ett klimat med oersättliga miljövärden, dessa måste vi vara rädda om och hantera på ett rättvist 
sätt i respekt för djur, natur och människor som vistas i den.  
Samverka och samarbeta, då når vi målet gemensamt för allas bästa. Tack! 
Till sist - varför har Trollskogen och Ölands norra udde 'kapats av' på kartan med en vy från en grusväg och 
ett skjul från 1950-talet. Fanns det inte en bättre bild av Öland som kunde visats och gjort oss gladare!? 

En storkommun försämrar kontakten mellan medborgarna och politikerna 
 

 


