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Materialet och slutsatserna i den här broschyren utgår dels 
från utredningen ”Öland – en kommun?” som kommunerna  
tog fram under 2018 och dels från utredningen ”Studie av 
möjliga effekter vid en eventuell sammanslagning av Borgholm 
och Mörbylångas kommuner” som Sveriges Kommuner och 
Landsting,SKL,gjorde2017.Utredningarnaisinhelhetfinns
på kommunernas hemsidor. En rådgivande folkomröstning  
om ”Öland – en kommun?” genomförs den 26 maj 2019. 

Öland – en kommun
Ska en sammanslagning av de båda kommunerna bli en framgång räcker 
det inte med att foga samman kommunerna. Det handlar om att skapa 
en ny kommun med nya arbetsformer, ny organisation och en gemen
sam organisationskultur – något som kräver några års medvetet arbete. 
En ny kommun är en möjlighet att ompröva det gamla. Mörbylånga och 
Borgholms kommuner har en lång tradition av samverkan. Ölands kom
munalförbund bildades redan 1970 och ansvarar idag för kommunernas 
räddningstjänst samt turistverksamhet. 

Vad händer om det inte blir en kommun?
Samverkan mellan Borgholm och Mörbylånga och med andra kommuner 
i närområdet är utvecklat. Det är ett arbete som måste fortgå och för
djupas för att klara våra välfärdsåtaganden i framtiden. Genom ny kom
munallag finns numera fler möjligheter för att enklare samarbeta kom
muner emellan.
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JA!
JA-SIDANS ARGUMENT

Varför Öland en kommun? 
För att vi vill och kan! Ölands framtid byggs på samhörighet – inte 
på splittring och uppdelning. Vi lär av varandras erfarenheter och 
utvecklar Öland tillsammans. 

Ölands kommun blir länets 4:e största. Vi blir Sveriges största kom
mun inom mjölkproduktion och delar av växtodlingen. Vi blir en av 
landets största besökskommuner. Detta ger större möjligheter att 
profilera Öland. Näringsliv och välfärd kan utvecklas och jobben 
blir flera. Det innebär inflyttning till kommunen och fler som betalar 
skatt. Då kan vi på bästa sätt klara av våra viktiga uppdrag.

Tillsammans blir vi starkare i regionala och nationella förhandlingar 
och kan driva fram satsningar på cykel och landsvägar, Ölands
bron, nödhamnar och bättre kollektivtrafik.

Varför skulle vi inte slå ihop oss?

Hur påverkas demokratin?
Vi föreslår att Ölands kommun har 49 fullmäktigeledamöter och 
nämnder, t.ex. utbildningsnämnd och omsorgsnämnd, för att fler  
ska kunna engagera sig politiskt. Kommunala möten bör hållas på 
olika platser och digitalt för att medborgarna ska kunna delta. 

Vilken blir Ölands huvudort? Vi tror att det kommer betyda mindre 
med tiden. Kommunala arbetssätt kommer att utvecklas, vi kommer  
träffas mer digitalt och arbeta mer uppsökande. Vi tror på att inkludera  
flera orter, inte koncentrera verksamheten till en huvudort, och vi vill 
behålla arbetsplatserna på nuvarande orter. Politikens uppgift blir 
att lösa detta.
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NEJ!
NEJ-SIDANS ARGUMENT

Hur påverkas demokratin?
Det blir en bättre kommunal demokrati som får fler intresserade  
att vara med och forma framtiden på Öland.

Det blir fler som delar på ansvaret i kommunen och de folkvalda 
får större inflytande gentemot tjänstemännen. Lättare för med
borgarna att få kontakt och påverka de lokala politikerna. Besluten 
blir bättre när fler som känner till de lokala förutsättningarna är 
med och beslutar.

Varför två kommuner på Öland?
Det är närmare till beslut och beslutsfattare.

Viktigt med närhet mellan de som har ansvaret och de som är  
beroende av kommunens verksamhet inom t ex förskolan, skolan 
och omsorgen. 

Mindre byråkrati med korta beslutsvägar och bättre anpassning  
av den kommunala planeringen till lokala förutsättningar.

Vi kan fortsätta att utveckla den verksamhet vi har i dag i stället  
för ägna pengar och kraft åt att bryta sönder två väl fungerande 
kommuner och förvaltningar.
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Vem vinner och vem förlorar på en kommun? 
Ett nej betyder sämre förutsättningar för oss ölänningar  
och för Öland i Sverige och i världen. Ett ja betyder stärkt  
konkurrenskraft, bättre service och fler ölänningar  
– det finns bara vinnare med Ölands kommun! 

Hur påverkas den kommunala verksamheten?
Vid en sammanslagning kan vi bygga en ny, effektivare och samman
hållen organisation. Det bidrar till att främja tillväxt och utveckling på 
hela Öland. Vård, skola, omsorg, teknisk förvaltning, kultur, näringsliv 
och turism kan hitta gemensamma lösningar och förbättra sin kvalitet.

Med en större kommun blir det lättare att attrahera och behålla 
kompetent och kunnig personal. Redan i dag ser vi behov av detta 
inom alla delar av den kommunala organisationen och ännu mer 
inom framtida bristyrken.

En kommun medger större och starkare satsningar på ett samman
hållet öländskt kulturarv med förutsättningar för aktiv fritid för både  
medborgare och besökare.

Hur påverkas glesbygden?
En kommun gör oss starkare och ger oss större möjligheter att ut
veckla servicen på hela Öland. De flesta kommunala verksamheterna 
kommer att fortsätta som idag, t.ex. förskolor, skolor, hemtjänst, 
särskilda boenden och teknisk service. En strävan ska vara att  
förlägga delar av den kommunala förvaltningen till exempelvis  
Löttorp och Södra Möckleby.

JA!

Hur påverkas den kommunala ekonomin?
Vi får fördelar genom att gå samman. Större delen av kommunernas 
kostnader är utgifter för personal och fastigheter. Med en kommun 
klarar vi samhällsservice och utökade kommunala uppgifter utan att 
kostnaderna ökar. Ölands kommun kommer att ha färre politiker än 
dagens två kommuner. Det innebär en stor besparing.

Vi vill ha oförändrat skattetryck totalt sett efter sammanslagningen.
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Hur påverkas den kommunala verksamheten?
Den blir effektivare och vi får mer för skattepengarna när besluten 
fattas så nära de boende som möjligt. Eftersom det inte finns en 
naturlig centralort i en gemensam kommun  behåller vi Borgholm 
och Mörbylånga som centralorter i de två kommunerna på minsta 
avstånd från både norra och södra Öland.

Genom att samarbeta mellan kommunerna kan den verksamhet 
som kräver ökad kompetens rationaliseras samtidigt som skolan 
och vården får mer resurser och bättre kvalitet.

Vem vinner och vem förlorar på två kommuner?
Alla vinner på att behålla dagens två kommuner. Alla tjänar på att vi hus 
hållar med skattepengarna. Vi får bra förutsättningar att fatta rätt beslut  
med många förtroendevalda och korta avstånd mellan kommun ledningen  
i Borgholm och Mörbylånga och medborgarna. Vi undviker onödig byrå
krati och samverkar när det är lämpligt för att främja hela Öland. 

De som bor längst i norr och längst i söder slipper stora kostnader när 
de behöver komma i kontakt med kommunförvaltningen och de andra 
verksamheterna som samlas runt dagens kommuncentrum i Borgholm 
och Mörbylånga.

Hur påverkas glesbygden?
Glesbygden får närmare till kommuncentrum och de som har 
ansvaret. Det blir lättare att få förståelse för de särskilda behov 
som finns i olika delar av kommunen. Det blir lättare för lokala 
föreningar att driva sina frågor när det finns förtroendevalda  
inte bara på långt avstånd i tätorterna utan också i olika byar  
och samhällen på glesbygden.

JA!

NEJ!Hur påverkas den kommunala ekonomin?
Det finns inga stordriftsfördelar inom den kommunala verksamheten. 

På kort sikt sparar vi den onödiga kostnaden för sammanslagningen. 
På längre sikt kostar den kommunala verksamheten lika mycket  
oavsett kommunstorleken på Öland. 

De besparingar som kan göras när besluten fattas så nära med
borgarna som möjligt kan användas för att öka kvaliteten inom 
viktiga områden som skolan och omsorgen.
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Hur ser processen ut för en kommunsammanslagning?
En kommunsammanslagning kan tidigast ske vid årsskiftet 2022/2023. 
Detta då en kommunförändring, enligt gällande bestämmelser, endast 
kan genomföras vid årsskifte som inträffar efter ett allmänt val. 

Arbets- och beslutsprocessen är följande:

Hurstortinflytandefårfolkomröstningen?
I Sverige är alla folkomröstningar rådgivande. Folkomröstningar är en  
av tre viktiga delar i politikernas beslutsunderlag om Öland ska bli en 
kommun eller fortsätta vara två kommuner.

Lagen kräver att följande ska belysas för att avgöra förutsättningarna  
om bildandet av en kommun.

1. Befolkningens önskemål och synpunkter. Folkomröstningens resultat  
är sålunda av särskild vikt.

2. Sammanslagning ska medföra bestående fördel för kommunen från 
allmän synpunkt. I utredningen måste hänsyn tas till nuläget men  
framförallt vad en sammanslagning kan innebära långsiktigt för våra 
kommuninvånare.

3. De båda kommunernas önskemål och synpunkter ska beaktas. Två 
kan aldrig bli en utan att det finns en vilja från politiker och ytterst 
kommun invånarna. 

Praktisk infor-
mation om en  

folkomröstning

Frågan går tillbaka  
till kommunerna  
för nödvändiga  

beslut.

Regeringen  
väntas fatta  
beslut under  

2020.

Efter remiss - 
om gången  

lämnas ärendet  
till regeringen.

Kammarkollegiet  
utser särskild  
utredare. Sen  

skickas remissen  
till kommunerna  
och landstinget.

Om kommunerna  
är överens i sina  
beslut lämnas  
ansökan till  

kammarkollegiet.

Kommun- 
fullmäktige i  
kommunerna  
fattar beslut  
hösten 2019. 

Folkomröstning  
den 26 maj 2019
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Vem får rösta och 
hur går det till?

Alla som har rösträtt vid kommunala val i Borgholms eller Mörby-
långa kommun får rösta i folkomröstningen. Du kan förtidsrösta 
från och med den 8 maj i en förtidsröstningslokal på Öland. Vän-
tar du med att rösta till valdagen röstar du i din vallokal. Vilken 
det är framgår av det röstkort som du får med posten.

Valsedlar
Det kommer att finnas tre valsedlar med svarsalternativen Ja, Nej eller 
Blank. Valsedlarna finns i vallokalerna samt i röstningslokalerna på Öland. 
Om du förtidsröstar någon annanstans än på Öland måste du ta med dig 
en valsedel. Du kan beställa eller hämta valsedlar på kommunkontoren i 
Borgholm eller Mörbylånga. Valsedlar finns också i röstningslokalerna.

Röstkort
Du som har rösträtt till Europaparlamentet kommer att få ditt röstkort från 
Valmyndigheten. Det röstkortet gäller alltså både för valet till Europaparla
mentet och till folkomröstningen. Har du inte rösträtt till Europaparlamentet, 
till exempel om du är utländsk medborgare, kommer du att få ditt röstkort 
från kommunen. Röstkorten kommer att skickas ut mellan 2–8 maj. Har du 
inte fått något röstkort, tappat bort det eller behöver ett nytt av annan 
anledning, kan du kontakta din kommun för att få ett dubblettröstkort.

Rösta med bud
Om du är sjuk, funktionshindrad, gammal eller intagen på häkte, och inte 
kan komma till vallokalen eller annan röstningslokal, kan du rösta med 
bud. För att budrösta behöver du valsedlar, valkuvert och ett ytterkuvert 
för budröstning. Du behöver dessutom ditt röstkort, ett vittne och ett 
bud. Lantbrevbärare kan vara behjälpliga vid budröstning. 

Folkomröstningen är rådgivande
I Sverige är folkomröstningar rådgivande men resultatet av folkomröstningen  
kommer att vara ett viktigt beslutsunderlag när våra politiker ska besluta 
om Öland ska bli en kommun eller fortsatt vara två kommuner. En kommun
sammanslagning ska medföra bestående fördel för båda kommunerna. Om 
inte båda kommunerna vill genomföra en sammanslagning så blir det ingen 
förändring. Båda kommunerna måste vara överens i frågan.

Hur ska folkomröstningens röster räknas?
Frågeställningen är visserligen gemensam för de båda kommunerna men 
rösterna ska räknas var för sig. Respektive fullmäktigeförsamling ska väga 
in den egna befolkningens ställningstagande vid folkomröstningen i sitt 
slutgiltiga beslut.
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Kan dra nytta av och stärka identiteten Öland.  
Öland är också ett starkt varumärke som fler känner  

till än Borgholms och Mörbylånga kommun.

Kommunen skulle bli den fjärde största kommunen i länet.

Skapar en möjlighet till effektiva strukturer inom den kommunala 
servicen genom att minska den administrativa kostnaden, vilket  

innebär att det blir mer pengar över till verksamheterna.

Lättare att klara välfärden i en större kommun än två mindre. 

Mindre organisationer kan arbeta med mindre  
hierarki och snabbare beslutsvägar    

Mindre enheter skapar överblick

Det befintliga består och skapar trygghet

Behåller nuvarande identiteter i respektive kommun

Slipper genomföra en stor och kostsam förändringsprocess

VARFÖR  
KOMMUNSAMMANSLAGNING?

VARFÖR FORTSATT TVÅ  
KOMMUNER?

På sidan 3 kunde du läsa om ett antal utredningar som  
gjorts under de senaste två åren. Här kan du läsa  

de sammanfattande synpunkterna.
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Vad tycker  
företrädarna för de  
politiska partierna?

Centerpartiet 
 Eva Wahlgren  

eva.wahlgren@pol.borgholm.se

Framtid Öland
 Tomas Lind 
 tomas.lind@framtidoland.se 

Kristdemokraterna 
 Marwin Johansson  

marwin.johansson@krist
demokraterna.se

Moderaterna 
 Carl Malgerud  

carl.malgerud@pol.borgholm.se 

Socialdemokraterna 
 Bengt-Owe Birgersson 

bengtowe.birgersson@telia.com
 Eva-Lena Israelsson  

evalena.israelsson@pol.borg
holm.se

Sverigedemokraterna 
 Lars Lindquist  

larslindquist@telia.com 

Här är kontaktuppgifter till partiernas representanter  
i respektive kommun.

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA

NEJ

NEJ

Centerpartiet 
 Emmy Ahlstedt 

emmy.ahlstedt@morbylanga.se 

 Marcus Persson  
marcus.persson@morbylanga.se

Kristdemokraterna 
 Eric Dicksson 

eric.dicksson@morbylanga.se

Liberalerna 
 Sebastian Hallén 

sebastian.hallen@morbylanga.se

Miljöpartiet 
 Ulf Elgehed 

ulf.algehed@morbylanga.se

Moderaterna 
 Carl Dahlin 

carl.dahlin@morbylanga.se 

 Henrik Yngvesson  
henrik.yngvesson@morbylanga.se

 Ulrik Brandén  
ulrik.branden@morbylanga.se

Socialdemokraterna 
 Carina Adolfsson Elgestam 

carina.adolfssonelgestam@ 
morbylanga.se

Sverigedemokraterna 
 Curt Ekvall  

curt.ekvall@morbylanga.se
 Olof Nilsson  

olof.nilsson@morbylanga.se

NEJ

NEJ

NEJ

JA

JA

JA

JA



Besöksadress:  Trollhättevägen 4 
Postadress: 386 80 Mörbylånga

Telefon: 0485470 00 
www.morbylanga.se

Var med och  
påverka Ölands 

framtid.

Gå och rösta  
den 26 maj!

Besöksadress: Stadshuset, Ö Kyrkogatan 10 
Postadress: Box 52, 387 21 Borgholm

Telefon: 0485880 00 
www.borgholm.se


