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Återrapportering och förslag till kommunfullmäktige; Öland en kommun 
 
Förslag till beslut  

att överlämna till kommunfullmäktige att fatta beslut om att genomföra 
folkomröstning i enlighet med lagen(1991-692) om kommunala 
folkomröstningar. 

Vid ett beslut om att genomföra folkomröstning har kommunfullmäktige även 
att ta beslut enligt styrgruppens förslag enligt  § 4/18. 

 
Ärendebeskrivning 
Styrgruppen till projektet Öland en kommun föreslår i protokoll 2018-11-20 § 4 
respektive kommunfullmäktige 
att  genomföra folkomröstning i enlighet med lagen (1994:692) om 
 kommunala folkomröstningar i frågan ”Öland en kommun?”. 
att  folkomröstningen ska hållas i samband med valet till EU-parlamentet 
 2019. 
att  följande svarsalternativ ska vara föremål för folkomröstningen under 
 huvudfrågeställningen ”ska Borgholms och Mörbylånga slås ihop till 
 Ölands kommun”: 
 Ja, Nej och Blank 
att  nuvarande styrgrupp ersätts med de nyvalda presidierna i kommunfull-
 mäktige och kommunstyrelse. 
att  styrgruppen får i uppdrag att ta fram förslag på valsedlar och de ytter-
 ligare bestämmelser som erfordras enligt lagen (1994:692) om kom-
 munala folkomröstningar utöver de som ska beslutas av respektive 
 valnämnd som ansvarar för valets genomförande.     

 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige 2017-10-16 § 163 
Styrgruppens protokoll 2018-11-20 § 4 
Slutrapport 
Processbeskrivning 
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Bakgrund 
Fullmäktigeförsamlingarna i de två kommunerna beslutade hösten 2017 att 
starta upp en process med namnet ”Öland en kommun?”. Som styrgrupp till 
projektet utsågs presidierna i de två fullmäktigeförsamlingarna, presidierna i 
kommunstyrelserna samt de två kommuncheferna som adjungerade. Stefan 
Carlsson anlitades som projektledare för att sammanställa ett underlag utifrån 
styrgruppens projektdirektiv vilket framgår av bifogad slutrapport. 

Vid styrgruppens sammanträde 2018-11-20 hade styrgruppen att lägga förslag 
till respektive kommun om fortsatt arbete med ”Öland en kommun?”. Två 
huvudalternativ fanns att ta ställning till vid sammanträdet; 

Alternativ 1; Genomföra folkomröstning i frågan ”Öland en kommun?” i 
samband med valet till EU-parlamentet 2019. 

Alternativ 2; Avsluta projektet Öland en kommun och ge respektive kommun-
chef i uppdrag att ta fram en strategi för fortsatt samverkan kommunerna 
emellan och återkomma senare i frågan om formell sammanslagning av 
kommunerna.  

Kommunledningskontoret 
  
 
Jens Odevall 
Kommunchef 
 
 
 
 
Skickas till 
Kommunfullmäktige 
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 Sammanträdesdatum  

  2018-11-20  
 

PROTOKOLLET ANSLÅS UNDER TIDEN ………….-…..….-…..….   /   …..…….-……….-……...   SIGN ……… 

Plats och tid KS-rummet, Stadshuset Borgholm kl. 13:00-14:30 
  
Beslutande Eva-Lena Israelsson, Ordförande (S)  

Kjell Magnusson (C) 
Margareta Lööf- Johansson (S) 
Anna-Kajsa Arnesson  (C) 
Henrik Yngvesson  (M) 

 Matilda Wärenfalk  (S) 
 Ilko Corkovic                                           (S) 

Tomas Lind  (FÖL) 
Kent Ingvarsson                                      (M) 

 Jan Erici  (M) 
 Marcel van Luijn  (M) 
 Daniel Nilsson  (C) 
 Sofie Loirendal  (FÖL) 
  
  
  
Övriga närvarande Stefan Carlsson, Projektledare  

Ann Willsund, Kommundirektör Mörbylånga 
Jens Odevall, Kommunchef Borgholm  

  
  
  
 
Utses att justera  
   
Justeringens 
plats och tid 

 Borgholms stadshus 2018-11-21 

   
Underskrifter Sekreterare  

  Jens Odevall 
   
 Ordförande  

  Eva-Lena Israelsson  
   
 Justerande  

  Marcel van Luijn 
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  2018-11-20  
 

 

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

    

 

§1 Val av justeringsledamot 

Marcel Van Luijn utses att justera dagens protokoll.  

§ 2 Föregående protokoll/minnesanteckningar 

Styrgruppen beslutar  

att lägga föregående anteckningar till handlingarna. 

§ 3 Godkännande av dagordning 

Styrgruppen beslutar  

att godkänna dagordningen. 

§ 4 ”Öland en kommun?” – förslag till kommunfullmäktige 

 

Bakgrund 
Fullmäktigeförsamlingarna i de två kommunerna beslutade hösten 2017 att starta upp en 
process med namnet ”Öland en kommun?”. Som styrgrupp till projektet utsågs presidierna i 
de två fullmäktigeförsamlingarna, presidierna i kommunstyrelserna samt de två kommuncheferna 
som adjungerade. Stefan Carlsson anlitades som projektledare för att sammanställa ett underlag ut-
ifrån styrgruppens projektdirektiv vilket framgår av bifogad slutrapport. 
 
Beslutsförslag 
Styrgruppen har att lägga förslag till respektive kommun om fortsatt arbete med ”Öland en kom-
mun?”. Två huvudalternativ finns att ta ställning till vid dagens sammanträde. 
 
Alt 1; Genomföra folkomröstning i frågan ”Öland en kommun?” i samband med valet till EU-
parlamentet 2019. 
 
Alt 2; Avsluta projektet Öland en kommun och ge respektive kommunchef i uppdrag att ta fram en 
strategi för fortsatt samverkan kommunerna emellan och återkomma senare i frågan om formell 
sammanslagning av kommunerna.  
 
Beslut 
 
Styrgruppen föreslår respektive kommunfullmäktige 
 
att genomföra folkomröstning i enlighet med lagen (1994:692) om kommunala folkomröstningar i 
frågan ”Öland en kommun?”. 

att folkomröstningen ska hållas i samband med valet till EU-parlamentet 2019. 
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 Sammanträdesdatum  

  2018-11-20  
 

 

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

    

 

att följande svarsalternativ ska vara föremål för folkomröstningen under huvudfrågeställningen ”ska 
Borgholms och Mörbylånga slås ihop till Ölands kommun”: 
Ja, Nej och Blank 

att nuvarande styrgrupp ersätts med de nyvalda presidierna i kommunfullmäktige och kommunsty-
relse. 

att styrgruppen får i uppdrag att ta fram förslag på valsedlar och de ytterligare bestämmelser som 
erfordras enligt lagen (1994:692) om kommunala folkomröstningar utöver de som ska beslutas av 
respektive valnämnd som ansvarar för valets genomförande.     

 
Härutöver beslutar styrgruppen 
 
att inför behandlingen i respektive kommun komplettera utredningen med bilagd processbeskrivning 
om vad som händer vid ett eventuellt ja i de bägge kommunerna till att bilda en kommun.  
 
Protokollanteckningar  
Kjell Magnusson (C) och Margareta Lööf-Johansson (S) anmäler att de lämnar skriftliga protokolls-
anteckningar som fogas till protokollet. 
 
§ 5 Nästa möte 
Styrgruppen beslutar att nästa möte äger rum den 28 december kl. 10:00 i Färjestaden under förut-
sättning att de båda fullmäktigeförsamlingarna beslutar att genomföra folkomröstningen. 



 

 

PROCESSBESKRIVNING INFÖR EN EVENTUELL FOLKOMRÖSTNING OM 

ÖLAND EN KOMMUN. 

 

1. Styrgruppen för projektet föreslog 2019-11-20  respektive 

fullmäktigeförsamlingar att en folkomröstning ska genomföras i 

anslutning till EU-valet i maj 2019. 

2. Fullmäktige i de två kommunerna beslutar i december i enlighet 

med styrgruppens förslag. 

3. Valnämnden får uppdraget att genomföra den formella delen 

av folkomröstningen. 

4. Anmälan görs till valmyndigheten om att en folkomröstning 

kommer att genomföras. 

5. Styrgruppen får ansvaret för att förutsättningarna finns för en 

kampanj för ja respektive nej till en sammanläggning under 

våren 2019.  Styrgruppen tar också fram nödvändig information 

till allmänheten inför omröstningen. 

6. Vid fullmäktigeförsanlingarnas möte i januari avsätts medel för 

folkomröstningens genomförande. 

- Administrativa kostnader  

- Resurser till ja respektive nej kampanjerna 

- Kostnader för samhällsinformationen 

7. Folkomröstningen genomförs den 26 maj i anslutning till EU-

valet. 

8. Folkomröstningsresultatet sammanställs för varje kommun. 

Resultatet är rådgivande och de två kommunerna beslutar om 

hur man vill gå vidare. 

 



 

 

9. Om de båda kommunerna beslutar att gå vidare med en 

kommunsammanläggning görs en förfrågan till regeringen om 

att få påbörja sammanläggningsarbetet.  

10 . Kammarkollegiet bereder ärendet till regeringen. I denna 

beredning görs en bedömning av om det finns bestående 

fördelar med att bilda en kommun på Öland. 

11 . Regeringen ger ”grönt ljus” under hösten 2019 till att starta 

sammanläggningen och utser ett antal politiker till att vara så 

kallade sammanläggningsdelegerade. Denna politikergrupp har 

till uppgift att dels skapa den nya organisationen dels successivt 

fatta större beslut som har påverkan efter det att den nya 

kommunen är på plats. 

12 . Val till kommun Öland genomförs 2022. 

13 . Den nya kommunen börjar verka  2023. 
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