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Abstract 
 
 
 

The municipality of Olofström is intensifying the co-operation with Sölvesborg and 
Karlshamn, the two other municipalities in the west of Blekinge. They co-operate in 
two local federations and for the moment negotiations are going on about a third local 
federation in continuation school, but the municipalities do not agree. The aim of this 
thesis is to examine why Olofström co-operate with Sölvesborg and Karlshamn, if 
there are any problems and where the limit of this co-operation is. The method in the 
thesis is qualitative interviews with local politicians and officials and an actor-
structure-perspective is used. The result shows that Olofström is a municipality where 
the population is decreasing, and it has lost state subsidy during the last decade. There 
is a ground for co-operation, even though there has been opposition against it earlier. 
Olofström is co-operating in order to maintain the quality of the services offered to 
the inhabitants. This is difficult for a small municipality. The question of the shape of 
the local federation, the economy and different views from politicians and officials 
are obstacles in the process to reach co-operation. Laws and rules can make it easier 
to be successful in co-operation. 
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   1. Inledning 

 
 
 
 

”Goldondern Aniara stängs, sirenen ger signal/ för fältutstigning enligt känd rutin/ 
och gyrospinern börjar att bogsera/ goldondern uppåt emot zenits ljus,/ där 
magnetrinerna som häva fältets styrka/ snart signalera läge noll och fältavlösning 
sker./ Och likt en jättepuppa utan vikt/ gyreras Aniara vibrationsfritt/ och utan 
störning bort från Jorden.” (Martinson 1956 s. 10). 

 Det är i Harry Martinsons 50-åriga versepos Aniara som beskrivningen av detta 
rymdskepps sista ödesdigra färd målas upp. Han var född 1904 i Jämshög, Olofströms 
kommun, och fick Nobelpris för sitt författarskap. Martinsons hemkommuns öde är 
inte lika svart som Aniaras, men Olofström har upplevt en kärv period de senaste tio 
åren. Minskade statsbidrag, allt färre kommuninvånare och tidvis stora minussiffror i 
budgeten. Det har varit en besvärlig tid för den socialdemokratiskt styrda bruksorten 
som fått ställa om sig från stor tillväxt och expansion till en krympande ekonomi. 

Ett sätt att möta en sådan negativ utveckling är bland annat att inleda ett samarbete 
med andra kommuner. För Olofströms del har det varit de två grannkommunerna i 
västra Blekinge, Karlshamn och Sölvesborg, som blivit samarbetspartners inom allt 
fler områden. Det finns ett etablerat samarbete i ett gemensamt bolag inom 
renhållning och sophantering sedan slutet av 1970-talet. Det pågår även samverkan 
med kommunalförbund inom miljöförbundet och räddningstjänsten i Västblekinge. 
För tillfället pågår en diskussion om att etablera ett kommunalförbund för gymnasiet 
och i dessa samtal är även Bromölla kommun, i Skåne, med. Där råder det oenighet 
och ett eventuellt förslag beslut kan tas den 19-20 januari för att sedan gå vidare till 
respektive fullmäktigeförsamling. Ämnet är därmed i högsta grad aktuellt. 

Det samarbete som Olofström och andra kommuner i landet bedriver i dag kan 
vara ett sätt att bevara den egna kommunen som en självstyrande enhet. Det är där 
som invånarna känner en viss grad av samhörighet och kommunen agerar också som 
en samarbetspartner i relationen med sin omgivning. Det går att se kommunen som en 
aktör som handlar rationellt och som drivs av ett intresse att maximera sin egen nytta. 
Detta för att bevara självstyret (Lewin 1985 s. 20 ff). Men det kan också vara ett 
första steg på vägen mot en ny sammanslagning av kommuner i landet. Nyligen har 
Ansvarskommittén lämnat ett förslag till ny regionindelning i landet, bland annat som 
en konsekvens av den påverkan som EU har på Sverige. Det kan komma att bli större 
regioner i framtiden och detta kan i sin tur påverka det kommunala samarbetet 
ytterligare. 
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    1.1 Problem och avgränsning 

 
 Det övergripande syftet med uppsatsen är att undersöka varför Olofströms 

kommun samarbetar med de två andra västkommunerna, Karlshamn och Sölvesborg, 
i Blekinge. Uppsatsen söker svar på varför Olofströms kommun har valt denna 
strategi, om det finns några problem i kommunernas samarbete. 
Mina preciserade frågeställningar är: Varför samarbetar Olofströms kommun med 
Karlshamn och Sölvesborg och var går gränsen för denna samverkan? Finns det några 
konflikter i samarbetet i samverkansorganet Blekinge Väst och de kommunalförbund 
där samverkan bedrivs?    

Studien kommer att avgränsas till Olofströms kommun. Avsikten är att göra en 
fallstudie över det samarbete som denna kommun har med sina grannkommuner via 
samverkansorganet Blekinge Väst och de kommunalförbund som samarbetet pågår är 
miljöförbundet och kommunalförbundet för räddningstjänsten. Dessutom finns en 
diskussionen om bildandet av ett nytt gymnasieförbund, där även Bromölla finns med 
som tilltänkt partner. Det är den samverkan på mellankommunal nivå som Olofström 
har med de två andra västkommunerna, Karlshamn och Sölvesborg, som är i fokus för 
denna uppsats. Övrigt samarbete, med andra kommunala aktörer (inom 
Vårdförbundet Blekinge), på regionnivå (inom Region Blekinge), med landsting och 
övrig samverkan, såsom avtal, nätverk eller projekt, kommer denna uppsats inte att 
fördjupa sig i. 
   En viss historisk tillbakablick kommer dock att göras i den tidigare samverkan som 
bedrevs inom det så kallade BOKS-samarbetet (där kommunerna Bromölla, 
Olofström, Karlshamn och Sölvesborg ingick). Detta för att kunna urskilja 
förändringar och tänkbara orsaker till hur dagens samarbete utvecklats. I detta 
sammanhang är det parallella samarbete som Sölvesborg har med Bromölla intressant 
att ta med i uppsatsarbetet. 
 
 

      1.2 Metod och teori 
 

  Denna uppsats har ett kvalitativt perspektiv genom de intervjuer som utgör en 
grund till en stor del av dess resultat. Intervjuer har genomförts med politiker och 
tjänstemän för att kunna öka förståelsen för det samarbete som Olofströms kommun 
bedriver med de övriga västkommunerna. Urvalet är strategiskt och följande 
nyckelpersoner har blivit intervjuade ansikte mot ansikte: de tre socialdemokratiska 
kommunalråden i västra Blekinge, två oppositionspolitiker (en folkpartist och en 
centerpartist från Olofström), kommunchefen och utbildningschefen i Olofström, 
miljöchefen, Miljöförbundet Blekinge Väst och räddningschefen, Räddningstjänsten 
Västra Blekinge (se bilaga 1 s. 36 f ). Därutöver har två kortare telefonintervjuer 
gjorts med gymnasienämndens folkpartistiske ordförande i Karlshamn och 
Karlshamns moderate representant i styrgruppen som arbetar med bildandet av 
gymnasieförbundet.  

De intervjuade politikerna och tjänstemännen i Olofströms kommun får ge sin bild 
av samverkan med andra kommuner. Avsikten med intervjuerna med kommunalråden 
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i Sölvesborg respektive Karlshamn är att de ska belysa hur de ser på samverkan med 
Olofström. Intervjuerna ska även bredda bilden av samverkan inom 
kommunalförbunden. De ansvariga cheferna inom kommunalförbunden, 
miljöförbundet och räddningstjänsten, kan i intervjuerna fördjupa kunskapen och öka 
förståelsen för samverkan inom respektive område. 
Jag har även varit närvarande som observatör vid ett sammanträde med 
Miljöförbundet Blekinge Väst. 

   Min egen förförståelse för detta ämne har sin grund i mitt arbete som journalist 
på Blekinge Läns Tidning, BLT. Jag har arbetat i alla tre västkommunerna och är 
sedan nära fyra år och ett halvt år tillbaka ansvarig platschef för redaktionen i 
Karlshamn. Min kunskap om de tre kommunernas politiska verksamhet är god, inte 
minst när det gäller Olofströms kommun, där jag haft ansvaret för BLT:s redaktion i 
åtta och ett halvt år. Dessutom är jag i mitt arbete som journalist förtrogen med 
arbetet att utföra intervjuer. Min förkunskap om ämnet och min vana att intervjua gör 
att kvalitén på denna del av uppsatsarbetet har förutsättningar att bli bra. För att 
minimera risken för att politiker och tjänstemän snarare såg mig som journalist än 
student vid de intervjuer jag gjort, har jag vid den första kontakten med de intervjuade 
berättat att jag är tjänstledig från mitt arbete för studier i statsvetenskap. De har fått 
information om att intervjun är en del i mitt arbete med en magisteruppsats. I 
samband med intervjun har jag återigen påpekat att jag är en student som arbetar med 
en vetenskaplig uppsats.  

   Som underlag till utförandet av intervjuerna har följande litteratur använts: Den 
kvalitativa forskningsintervjun, Steinar Kvale (1997), Metodpraktikan, Peter 
Esaiasson et al (2004) och Att Mäta Vackert, Bo Eneroth (1986) och Textens mening 
och makt, Göran Bergström och Kristina Boreus (2000). Intervjuerna ansikte mot 
ansikte är nio till antalet och utformade som semistrukturerade intervjuer. En 
intervjuguide, en för politiker och en för tjänstemän, har använts som underlag vid 
intervjuerna (se bilaga 2 s. 38 f). Dessutom har två kortare telefonintervjuer utan 
bandspelare gjorts. Det strategiska urvalet av intervjuade personer är gjord för att få 
en så heltäckande bild som möjligt av det samarbete som Olofströms kommun har i 
västra Blekinge. Men antalet intervjuer har även anpassats till den tid som är 
tillgänglig för uppsatsskrivandet. 
I anslutning till utskriften av intervjuerna har en första genomläsning gjorts. Därefter 
har de förklarande orden och meningarna i respektive intervju blivit understrukna. I 
nästa skede har de understrukna partierna blivit kategoriserade och inplacerade i 
passande teman. Efterhand har det uppstått två teman: ”Drivkrafter för samverkan” 
och ”Hinder för samverkan”. I vardera temat har det slutligen blivit fyra olika 
kategorier av förklarande ord och meningar. Dessa är sammansatta utifrån det 
mönster som avspeglade sig i de intervjuades svar och som framkommit i det skrivna 
materialet. 

   I ”Drivkrafter för samverkan” ingår följande kategorier: ”Liten är sårbar”, 
”Prisad kvalitet”, ”Tradition och tillit” och ”Laglig press”. I ”Hinder för samverkan” 
ingår följande kategorier: ”Hur långt går det?”, ”Rättvisa och former”, ”Med en annan 
partner” och ”Kulturella krockar”. De utvalda citaten har lagts in i respektive 
kategori. Om det framkommit synpunkter som rör samarbetet med Bromölla kommun 
har dessa tagits med i anslutning till eller efter genomgången av förbunden. I 
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anslutning till denna del av uppsatsarbetet har även text från Olofströms kommuns 
årsredovisningar infogats i materialet. Efter denna uppdelning och gruppering under 
teman och i kategorier har det gjorts ytterligare genomläsningar och strykningar i 
texten. Därefter har förklarande ord och meningar från kommunala handlingar, 
tidningsartiklar och annan litteratur lagts in i de olika kategorierna. I nästa steg har 
materialet i resultatdelen, de två temagrupperna med kategorier, analyserats. 

 
 
1.2.1 Aktör-strukturteori 
 
   Det mellankommunala samarbete som Olofströms kommun bedriver i västra 

Blekinge studeras i denna uppsats ur ett aktör-strukturperspektiv. I denna teori finns 
centrala idéer om ett ömsesidigt beroende mellan aktörer och strukturer. Dessa 
begrepp är bara meningsfulla i relation till varandra; aktörer konstitueras av strukturer 
och strukturer påverkar aktörers situation. Strukturer genereras och reproduceras i sin 
tur av aktörer (Marsh – Stoker 2002 s. 271 ff, s. 285 ff, Sztompka 1993 s. 214 ff). 
Med denna teori som utgångspunkt är det möjligt att hitta förklaringar till det 
samarbete som pågår i västra Blekinge och belysa det på ett sådant sätt att de 
intressanta delarna i samverkan tydliggörs.  

   För att konkret kunna använda aktör-strukturperspektivet i analysen i denna 
uppsats tillämpas den modell som Lennart Lundquist beskriver i boken  
Implementation Steering. An Actor-Structur Aproach (Lundquist 1987 s 37 ff ). Han 
använder begreppet aktörs-autonomi. Med det avser han en reell handlingskapacitet, 
som förutsätter både handlingsfrihet och handlingsförmåga. En aktör kan med andra 
ord ha olika grad av frihet att handla självständigt och handlingsförmågan ger aktören 
i sin tur möjligheten att genomföra en viss handling. Aktörerna påverkas av såväl 
strukturer och naturen, den fysiska omgivningen. Olofströms kommun kan ses som en 
aktör som agerar i en kontext med de två andra västkommunerna i Blekinge, 
Sölvesborg och Karlshamn. Olofströms förmåga att agera beror på denna omgivning. 
Men kommunen kan också ses som en struktur där enskilda individer, exempelvis 
politiker och tjänstemän, agerar som aktörer.  

   Samhällsstrukturen speglar det mönster som uppstår i den relation som finns 
mellan aktörerna i form av idéer och beteenden. Det finns tre olika nivåer där 
strukturerna kan påverka aktörerna. Det är de reglerande, normativa och kognitiva 
nivåerna (Lundquist 1987 s.37 ff, s.47 ff). På den reglerande nivån påverkar 
strukturerna aktörerna att inte handla på ett visst sätt genom att de omöjliggör eller 
försvårar denna handlingslinje. Men de kan även påverka positivt genom att gynna 
andra handlingslinjer. Strukturer med reglerande verkan kan exempelvis vara lagar 
eller konstitutioner. För Olofströms del kan det handla om lagstiftning som påverkar 
kommunen att bilda kommunalförbund med grannkommunerna. 

 På den normativa nivån påverkar strukturerna aktörerna genom att de ger 
upplysningar om vad som är rätt och riktigt, ont och gott och vilka handlingar som 
bör eller inte bör utföras. Det gäller bland annat ideologier, regimer och värderingar. 
Olofströms kommun har bland annat att hantera personalens syn på vad som är rätt 
och riktigt i en process för att samarbeta och har att brottas med tidigare erfarenheter 
av misslyckad samverkan. 
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På den kognitiva nivån påverkar strukturerna på ett mycket genomgripande sätt 
hur aktörerna uppfattar och tolkar verkligheten. Strukturer med kognitiva effekter kan 
vara kategorier, tankescheman eller sociala identiteter (Lundquist 1987 s 47 ff). Det 
kan för Olofströms del handla om hur politiker och tjänstemän uppfattar den egna 
kommunens identitet i ett samarbete med de två andra kommunerna i västra Blekinge.  

   De egenskaper som aktörerna har, och som kan påverka strukturerna, kallar 
Lennart Lundquist: ”Förståelse, kan, vill och val”. För Olofström och för dess 
politiker och tjänstemän, kan det finnas en förståelse för hur ett samarbete påverkar 
kommunen. Denna kan vara mer eller mindre fullständigt och korrekt. Det finns i sin 
tur en vilja att göra sådant som kan underlätta eller försvåra samverkan i västra 
Blekinge. Förmågan att ta beslut och förändra omgivningen, det som Lundquist 
benämner ”kan”, ändras också beroende på den förståelse och vilja som Olofströms 
kommun har. Det sker genom kommunikation med andra aktörer, vilket i sin tur ger 
effekter i denna modell (Lundquist 1987, 42 f). 

 Det finns tre förbindelselänkar mellan nivåerna struktur och aktör. Dessa 
benämner Lennart Lundquist socialisation, information och möjlighet/begränsning. 
Det är med hjälp av dessa länkar som aktör- och strukturnivåerna möts (Lundquist 
1987 s. 48 f). Vi kan se Olofströms kommun agera som aktör och via dessa länkar 
påverkas kommunen i sitt agerande, men även vara en struktur för enskilda aktörer. 
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    2. Bakgrund 

 
 
 
 

2.1 Kommunalt självstyre och förbund 
 
   Det finns olika definitioner av begreppet kommun. Agne Gustafsson definierar 

en kommun genom att referera till kommunallagen: 
” Med kommun avses en borgerlig primärkommun. Kännetecknande för 

kommuner (och landsting) är: att de är territoriellt avgränsade enheter för lokal 
självstyrelse; offentligrättsliga personer kan således bland annat ingå avtal och äga 
fast och lös egendom; har obligatoriskt medlemskap och; har offentligrättsliga 
befogenheter, bland annat beskattningsrätt och avgiftsmakt. Kommunerna har viss 
förordningsmakt”(Gustafsson 1999 s. 11 f). 

   Frågan om den kommunala självstyrelsen i Sverige är inte helt oproblematisk. 
Det finns olika synpunkter på hur stark den egentligen är och om kommunen i själva 
verket bara är statens förlängda arm. Kommunerna är en del av den svenska särarten. 
Omfattningen av verksamheten och dess bredd, som exempelvis den egna 
beskattningsrätten, går långt utöver vad kommunerna betyder i andra länder, särskilt 
utanför Norden (Wetterberg 2000 s. 17, s 48 f, Paulsson et al 1997 s. 44 ff). Den 
kommunala självstyrelsen är djupt rotad i Sverige då den återfinns även i 
Regeringsformen (Lindquist 2005 s.15, Paulsson et al 1997 s. 22 ff). Samtidigt finns 
det ett synsätt som menar att kommunerna är en integrerad del av staten snarare än 
lokala självstyrelseorgan. I praktiken har kommunernas verksamhet till största delen 
handlat om att sätta lokal prägel på statliga uppdrag (SOU 1996:169 s 29 ff). 

De viktigaste delarna i den kommunala självstyrelsen definierar Agne Gustafsson 
som: ”Den kommunala kompetensen och det kommunala besvärsinstitutet 
(laglighetsprövning; den kommunala beskattningsrätten; det kommunala 
planmonopolet; möjligheten att utkräva ett politiskt ansvar av de kommunalt 
förtroendevalda; stabila förtroendeskapande former för relationen mellan staten och 
kommun/landsting” (Gustafsson 1999 s. 92, Paulsson et al 1997 s. 44 ff). 

Kommunalförbund är en speciell form för samarbete mellan kommuner (även för 
landsting) och den infördes genom lag för första gången 1919. Ett kommunalförbund 
kan bildas för vilken angelägenhet som helst och även myndighetsutövning. Bara 
detta är till allmänt gagn. Det står i kommunallagen, 3 kapitlet, paragraf 20-28, hur 
denna samverkan ska regleras. Paragraf 20 lyder: ”Kommuner och landsting får bilda 
kommunalförbund och överlämna vården av kommunala angelägenheter till sådana 
förbund. Ett kommunalförbund är bildat när förbundsordningen har antagits av 
medlemmarna eller vid den senare tidpunkt som anges i förbundsordningen”. Vid en 
samverkan måste kommunerna upprätta en förbundsordning, där det bland annat ska 
framgå vilka uppgifter och vilken organisation kommunalförbundet ska ha. I och med 
att ett kommunalförbund bildas överlämnar kommunerna beslutanderätten till 
kommunalförbundets beslutande organ, förbundsfullmäktige. Men förbundet kan 
även vara organiserat på ett enklare sätt med enbart en förbundsdirektion. Den är både 
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beslutande församling och styrelse och kan även inrätta nämnder. I förarbetena till 
kommunalförbundslagen framgår att den enklare organisationsformen, med 
förbundsdirektion, var tänkt att användas vid samarbetsfrågor som inte hade någon 
större omfattning och av mer teknisk art. Formen med förbundsfullmäktige skulle 
inrättas när det handlade om frågor som kunde inbjuda till politiska åsiktsskillnader. 
Men det slås fast att det är kommunerna själva som får avgöra den form som är 
lämplig och direktionsformen används allt mer utan att lagligheten ifrågasätts (SOU 
1996:137 s. 48). Kommunalförbundet saknar beskattningsrätt, men har egen budget 
och för egna räkenskaper. Kommunerna som ingår i förbundet är skyldiga att bevilja 
de pengar som kommunalförbundet behöver för sin verksamhet (Gustafsson 1999 s. 
317 f, Lindquist 2005 s. 82 ff, s Paulsson et al 1997 s. 144 ff). 

 
 
2.1.1 Om kommunal samverkan 

 
Kommunerna dras med i samarbete på allt fler områden. Med kommunalt 

samarbete avses en mängd fenomen: som avtal, gemensamma förvaltningar som 
kommunalförbund och gemensamma nämnder, interkommunala bolag, gemensamma 
tjänster, projekt och olika samrådsorgan. (Gossas  2003 s. 9, SOU 1996:137 s. 59 ff 
och s.101 ff, Paulsson et al 1997 s. 144 ff). Formerna för samverkan blir alltmer 
varierande med ett stort inslag av informella lösningar. Den kvantitativa ökningen 
tycks skapa behov av mer reglerade former (Lundqvist- Pierre 1995 s. 31). Men 72 
procent av de 363 inrapporterade samverkansformerna var trots allt löst reglerade, 
konstaterar Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i den undersökning 
de lät göra. Hit hör projekt, nätverk och avtal (Interkommunal samverkan 2002 s. 14, 
Pierre 1994 s. 162 ff). Markus Gossas påpekar att kommunen i dag inte är en 
organisatoriskt och territoriellt avgränsad enhet utan snarare en nod i en uppsättning 
nätverk (Gossas 2003 s. 13). 

Staten stimulerar kommuner till att samverka och styr också indirekt genom 
regelförenklingar, lagstiftning, uppmuntran och ekonomiska bidrag (Gossas 2003 s. 7 
ff). Relationen mellan staten och kommunerna kännetecknas av både avreglering och 
nyreglering. Genomgående har den finansiella styrningen ökat parallellt med att 
kommunernas professionella, politiska och legala resurser ökat (SOU 1996:169 s. 26 
ff). Ansvarskommittén i Sverige har yttrat sig om behovet att få kommuner att 
samverka i större omfattning och ett förslag om ny regionindelning har presenterats 
(Ansvarskommittén 2005). Det som växer fram för kommunernas del är en mer 
flexibel struktur, där kommunens gränser varierar mellan olika frågor och över tiden. 
Denna utveckling utgör en uppmjukning av lokaliseringsprincipen, kommunallagen 2 
kapitlet 1 paragrafen (Paulsson et al 1997 s. 55 ff), enligt vilken maktbefogenheter 
ska begränsas till det egna geografiska området och dess befolkning (Gossas 2003 s. 5 
ff, Montin 2004 s. 55). 

En ökad effektivitet och större ekonomisk styrka är argument som används för att 
motivera nyttan med ett utökat samarbete mellan kommunerna och även för en 
sammanslagning av kommunerna till större enheter (när motståndarna samtidigt 
hävdat demokratiargumentet) (Kommunenes Sentralforbund 2003 s. 16 ff)). Att gå 
utöver kommunens administrativa gräns ger högre ekonomisk effektivitet och man 
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kan driva verksamheter till lägre kostnader, eftersom man uppnår stordriftsfördelar 
(Lundqvist - Pierre 1995 s. 112, Gustafsson 1999 s. 315). Kommunerna gör stora 
ekonomiskt betungande investeringar i bland annat infrastruktur och tekniska 
anläggningar. Genom samverkan med andra kommuner kan stordriftsfördelar i 
resursutnyttjandet uppnås. Exempelvis miljöproblemets geografiska utsträckning 
visar på nödvändigheten att organisera miljöfunktionerna över läns- eller 
kommungränser (Lundqvist – Pierre 1995 s. 111 ff). 

Ett uttalat motiv bakom flera samverkansprojekt är strävan efter ökad 
handlingskraft, det vill säga att kommuner samverkar för att påverka sin omgivning, 
exempelvis statliga myndigheter, företag, sociala och ekonomiska strukturer (Gossas 
2003 s. 22, SOU 1996:169 s. 28 f). Kommunernas beroende av staten minskar i takt 
med att de kan mobilisera resurser med hjälp av andra organisationer i omgivningen. 
Det betyder inte att kommunernas samarbete med andra organisationer i grunden är 
frivilligt. Det kan uppfattas som påtvingat genom att staten gett kommunerna ökat 
ansvar utan att resurserna ökat i motsvarande mån. ( Montin 2004 s. 47, SOU 
1996:169 s 28 ff, Pierre 1994 s. 156 ff). 

 
 

   2.2 Ett ökat samarbete 
 

1987 var det ett överskott på en miljon kronor i Olofströms kommuns budget och 
det var lägsta arbetslösheten på mycket länge. Inom vissa områden var det problem 
att rekrytera arbetskraft. Det byggdes industrilokaler, bostäder, affärslokaler och 
teknikcentrum. Bostadsfrågan som tidigare varit ett problemområde med många 
tomma lägenheter, hade vänts till efterfrågan (Årsredovisning 1987 s. 2). Året efter 
kunde dåvarande kommunalrådet Stig Janzon (s) glädjefyllt notera en 
befolkningsökning på 36 personer. Han tyckte framtiden såg ljus ut, även om det 
fanns vissa varningstecken i den kommunala ekonomin (Årsredovisning 1988 s. 2). 

Tio år senare, 1997, hade det kommunala bostadsbolaget Olofströmshus 303 
tomma lägenheter och ett negativt resultat på sju miljoner kronor. Moderbolaget  i 
den kommunala koncernen tvingades skriva ned värdet på bostadsbolaget från tio 
miljoner kronor till noll kronor. Ett år senare var förlusten för Olofströmshus 9,5 
miljoner kronor och samma år var kommunens resultat minus 17,6 miljoner kronor 
(Årsredovisning 1997 s.18 ff, 1998 s. 23 ff). 

En betydelsefull händelse som påverkade Olofströms kommun under dessa tio 
åren var förändringen av systemet med statsbidrag. Det är en viktig grund för den 
kommunala ekonomin jämsides med skatteintäkterna. I 1987 års bokslut påpekade 
Stig Janzon att riksdagen hade beslutat om ett nytt skatteutjämningssystem som skulle 
öka intäkterna för Olofström (Årsredovisning 1987 s. 2). Två år senare hade 
Kommunförbundet räknat ut att de statsbidrag som Olofström skulle få riskerade att 
minska med en summa som motsvarade två skattekronor (Årsredovisning 1989 s. 4). 
”För att klara finansieringen av kommunens verksamhet i framtiden krävs ökad 
samordning, effektiviseringar, prioriteringar, alternativa driftsformer samt ökad 
avgiftsfinansiering”, understryker Stig Janzon (Årsredovisning 1991 s. 3 f). 1996 
höjde fullmäktige skatten med 90 öre (Årsredovisning 1996 s. 1). 
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1998 varslade företag i kommunen 800 till 1 000 anställda om uppsägning 
(Årsredovisning 1998 s. 27) och samma år tvingades Olofström ansöka om stöd hos 
Bostadsdelegationen på grund av det kommunala bostadsbolaget Olofströmshus 
svårigheter. I september 1999 fick man 102 miljoner kronor i stöd (Årsredovisning 
1999 s. 9). I juni träffade kommunen också ett avtal med Kommundelegationen om 
att sänka bruttokostnaden med 34 miljoner kronor samt att vidta åtgärder för att få 
budgeten i balans 2002.  Kommunen fick ett stöd på 22,7 miljoner kronor till 
omstruktureringskostnader (Årsredovisning 2000 s.16 f). 2004 var Olofströms 
kommuns resultat minus 19 miljoner kronor och skatten höjdes på nytt med 90 öre 
(Årsredovisning 2004 s. 6). Olofströms ekonomi har därefter förbättrats efter de 
satsningar som gjorts för att få ordning på budgeten, bland annat med hjälp av extra 
statsbidrag. 

Det varbland annat med bakgrund av den dåliga ekonomin som de tre 
kommunalråden i västra Blekinge, Stig Janzon (s), Olofström, Torsten Magnusson 
(s), Karlshamn, och Jens Åberg (s), Sölvesborg, träffades i december 1997 för att 
diskutera ett närmare samarbete, det så kallade BOKS-samarbetet. Efter detta möte 
fick kommuncheferna i uppdrag att sätta samman en principöverenskommelse och en 
inbjudan till Bromölla kommun, i Skåne på andra sidan länsgränsen, skulle också 
göras. Sedan tidigare fanns ett förslag till samgående i väst i ett projekt som 
Olofströms kommun tidigare gjort, Olofström 2010 (Blekinge Läns Tidning 
19971231). Under våren 1998 träffades de representanter för de fyra kommunerna 
och den 21 april klubbades samverkansavtalet i kommunstyrelsen i Olofström 
(Sammanträdesprotokoll kommunstyrelsen 19980421 s. 23, Blekinge Läns Tidning 
19980318). Under hösten samma år lade gruppen upp en plan över områden som var 
tänkbara att jobba tillsammans med: tillsynsverksamhet, inköp, EU-frågor, 
miljötillsyn, mätningsverksamhet, kultur, fritid och turism, alkoholhandläggare och 
gemensam utbildning (Kommunsamverkan BOKS 19980901 s. 1 ff). 

 Men samarbetet ledde inte till den samverkan som kommunerna hoppades på och 
efter två och ett halvt år var BOKS-samarbetet över. Det talades då om revirtänkande 
och att det fanns motstånd hos förvaltningarna. (Blekinge Läns Tidning 20010808, 
20010809, Anteckningar från kommunledningsmöte 20011126 s. 1, Anteckningar 
från kommunledningsmöte 20020225 s. 1). Det var efter detta misslyckande som en 
fortsättning följde med de tre västkommunerna i samverkansorganet Blekinge Väst 
och det följde direkt efter att BOKS strandat. (Kallelse till kommunsamverkan 
20020408, Upptaktsdag Kommunsamverkan 20020924). I slutet av maj kom 
kommunerna överens om att låta respektive fullmäktige ta detta beslut och den 1 
september 2003 tog fullmäktige i Olofströms ett beslut om samverkan 
(Sammanträdesprotokoll kommunfullmäktige 20030901 s. 20) De fem huvudmålen 
för denna samverkan är: förbättrad och utökad kommunal service, kostnadseffektivare 
verksamhet, gemensamt resursutnyttjade, ökad kompetens och kvalitet och ökad 
genomslagskraft i samhällsutvecklingsfrågor (Kommunsamverkan Blekinge Väst 
20030702). Bromölla kommun är adjungerad till samverkansorganet Blekinge Väst. 

Det är efter denna överenskommelse som samarbetet inom miljöförbundet, som 
ansvarar för miljö- och hälsoskyddsfrågor, inleddes och diskussionerna om ett 
gymnasieförbund initierades. För Olofströms kommuns del fanns sedan tidigare en 
samverkan för räddningstjänsten och även för renhållning och avfallsfrågor i 
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Västblekinge Miljö AB. Det är dessa områden som Olofströms kommun har en större 
mellankommunal samverkan inom (se figur: 2.2.1 s.11). 

 
 
__________________________________________________________________ 
 

Mellankommunal samverkan i västra Blekinge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2.2.1 (Källa: Berglund 20051216, Edvinsson 20051128, Förslag till bildande av 

kommunalförbund 20041016 s. 1, Wramsmyr 20051215, Årsredovisning Västblekinge Miljö AB 2004 

s. 2, 4.) 

 
Gymnasieförbundet är ännu inte bildat, utan ett eventuellt förslag beslut ska tas 19-20 
januari i år och sedan ska kommunfullmäktige i respektive kommun fatta ett beslut. 
Detta projekt går under namnet VästBro och där ingår också Bromölla kommun som 
en tilltänkt samarbetspartner. Men diskussionen om ett nytt gymnasieförbund har 
dragit ut på tiden. Det var i oktober 2004 som de tre västkommunerna och Bromölla 
träffades vid ett upptaktsmöte och förvaltningscheferna fick klartecken att dra igång 
arbetet med att planera för samgående. Men deadline för beslut har flyttats fram 
efterhand (Wramsmyr 20051130). Men en utredning om gymnasiesamverkan gjordes 
redan under tiden i BOKS-samarbetet 1999 och då skulle den vara klar före mars 
månads utgång år 2000. Men därefter bordlades frågan eftersom kommunförbundet 
gjorde en utredning om gymnasiesamverkan i hela länet (Anteckningar från 
kommunledningsmöte 19991216 s. 1, Anteckningar från kommunledningsmöte 
20000410 s. 1). 

Utöver denna samverkan pågår samarbete med en gemensam alkoholhandläggare 
och inom IT-frågor inom Blekinge Väst. Det pågår även en diskussion om att 
samordna inköpen för västkommunerna (Gemensam alkoholhandläggning, 
kommunfullmäktige 20040301 s. 6, Säkerhetspolicy IT, kommunstyrelsen 
Olofströms kommun 20040323 s. 20, Upphandlings- och inköpspolicy, 
kommunstyrelsen 20051025 s.17).   

 
 

Västblekinge Miljö AB 
31 anställda 
nettoomsättning: 33 miljoner 
kronor (2004) 

Räddningstjänsten Västra 
Blekinge 
160 anställda 
Budget: cirka 40 miljoner kronor 
(2005) 

Miljöförbundet Blekinge Väst 
19 anställda 
budget: 5,2 miljoner kronor 
(2005) 

Gymnasieförbundet VästBro (ej 
bildat. Eventuellt förslag till 
beslut 19-20/1.) 
250 anställda och 2 400 elever 
Budget: 235 miljoner kronor 
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3. Resultat 

 
 
 
 
I arbetet med att ta fram teman och kategorier har jag valt ut citat som är speciellt 

utmärkande för respektive kategori. Förutom dessa direkta citat från intervjuerna har 
jag även referat från citaten i brödtexten. På så sätt är det möjligt att lyfta fram 
ytterligare ord och meningar som förstärker de olika kategorierna. 
 
 
3.1 Drivkrafter för samverkan 
 
 
3.1.1 Liten är sårbar 
 
Det kan vara svårt för en mindre kommun att klara sig själv och det kan gälla inom 

flera områden. Olofströms kommun har haft vikande befolkningssiffror, vilket är en 
tydlig trend de senaste 30 åren. Den utsatthet som en liten kommun som Olofström 
kan befinna sig i avspeglar sig också i de svar som politiker och tjänstemän ger i de 
genomförda intervjuerna. Det rör alla tre kommunalförbunden, de två existerande, 
miljöförbundet och räddningstjänsten, och det eventuellt tillkommande 
gymnasieförbundet.   

Om vi ser hur Olofströms utveckling är befolkningsmässigt, så är detta den minsta 
kommunen i västra Blekinge. 13 409 personer bor i Olofströms kommun och sedan 
1974, då det bodde 17 645 personer i Olofström, har befolkningen minskat med 4 236 
personer. Grannkommunerna är större: Sölvesborg har en befolkning på 16 526 
personer medan Karlshamn är mer än dubbelt så stor som Olofström med sin 
befolkning på 30 915 personer. Bromölla kommun, som ligger på andra sidan 
länsgränsen, i Skåne, är mindre än Olofström och har en befolkning på 12 112 
personer (http://www.scb.se/templates/tableOrChart____153584.asp, 20060105,  
www.olofstrom.se/kommuninfo/fakta/s96.htm#BEFOLKNING, 20051219). (Se även 
bilaga 3 s. 40, med kort historik om Olofström). 

Margaretha Olsson, Olofströms socialdemokratiska kommunalråd, är medveten 
om hur svårt det kan vara att klara sig som egen kommun. Hon säger kort och gott: 
”genom att samverka mer och mer så kan man klara av att vara en liten kommun” 
(Olsson 20051110). Det finns hos de intervjuade tankar om att Olofström och 
Sölvesborg (även Bromölla) är för små för att klara sig själva medan Karlshamn 
däremot är en lagom stor kommun. Jens Åberg, socialdemokratiskt kommunalråd i 
Sölvesborg tror att en kommun med någonstans mellan 25 000 och 50 000 invånare 
kan ha den effektivaste organisationen. Han tycker: ”Vi är lite för små var och en för 
sig. Karlshamn kan klara det” (Åberg 20051115). 

    I den pågående diskussionen om bildandet av ett gymnasieförbund tycks 
Olofströms kommun vara angelägen om att få till stånd en uppgörelse. 
Utbildningschef  Ingvar Wramsmyr, Olofströms kommun, är mycket tydlig när det 

http://www.olofstrom.se/
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gäller nödvändigheten av att skapa ett gemensamt förbund med de tre 
västkommunerna och Bromölla.  ”Kostnadsmässigt så klarar sig kommunerna inte 
med de investeringar dom ska göra, i alla fall inte en liten kommun. Inte skuggan av 
en chans. Tomma elevplatser kostar kulor och till det, ska man hiva iväg elever som 
också kostar pengar.” (Wramsmyr 20051130). För centerpartisten Yngve Svensson, 
Olofströms kommun, är frågan om samverkan med andra kommuner en svår fråga. 
Även han inser att det är nödvändigt att samarbeta på grund av den sårbarhet den lilla 
kommunen är utsatt för och principiellt är han mot kommunsammanslagningar. 
Centerpartiet har tidigare varit motståndare till miljöförbundet i västra Blekinge, men 
ett gymnasieförbund stödjer han (Svensson, Yngve 20051116). Ett skapande av ett 
gymnasieförbund ser även folkpartisten Bo Edenborg som naturligt och frågan om 
samarbete överhuvudtaget har partiet drivit de senaste två valrörelserna (Edenborg 
20051123). 

   En orsak till att Olofströms kommun ville bilda Miljöförbundet Blekinge Väst 
var just den utsatthet som kommunen befann sig i ifråga om att vara den lilla 
kommunen. Det är Margaretha Olssons mening: ”Jag menar det var ju det som drev 
mig väldigt mycket i arbetet med att bilda miljöförbundet. Jag såg ju hur sårbara vi 
var” (Olsson 20051110). För miljöchef Göran Edvinsson, Miljöförbundet Blekinge 
Väst, är samverkan något mycket positivt. Han ser det som det enda sättet att möta de 
krav som kommunerna kommer att få framöver (Edvinsson 20051128, PM 
Interkommunal samverkan i Blekinge Väst-kommunerna 2004). Vid ett sammanträde 
under BOKS-samarbetet i augusti 1998 konstaterade man att möjligen kunde 
Karlshamn klara av att hålla uppe en specialistkompetens inom alla områden på 
miljö- och tillsynsområdet. Övriga kommuner var tvungna att samarbeta i framtiden 
för att klara detta (Kommunsamverkan BOKS 1998 s. 4). 

Argumentet att en ensam kommun inte hade klarat av att sköta sina uppgifter 
återkommer även ifråga om det tidigare bildade kommunalförbundet för 
räddningstjänsten i västra Blekinge. Där drog sig först Olofströms kommun ur ett 
tänkt samarbete, men sedan 1 januari 2002 ingår kommunen i denna samverkan. Jens 
Åberg säger: ”När det gäller räddningstjänsten så tycker jag det funkar bra. Det tog ju 
lite tid, sex års betänketid för Olofström, att fatta beslutet. Men där tror jag vi alla är 
nöjda, också Olofström” (Åberg 20051115). 

 
 
3.1.2 Prisad kvalitet 
    
   ”Du vill ha service inom vissa områden. Det finns alltså ett antal områden där du 

förväntar dig att det här fixar det offentliga. Jag vill gärna hitta fler där vi kan 
bibehålla och kanske också utöka servicen till invånarna” (Olsson 20051110). 

För Olofströms kommuns politiker och tjänstemän är en av drivkrafterna till 
samarbete möjligheten att ge invånarna en god service med hög kvalitet. Detta är 
också ett sätt att behålla kompetensen i kommunen och dessutom försöker politiker 
och tjänstemän hitta samverkansformer för att bli mer kostnadseffektiva. 

För drygt tio år sedan frågade sig dåvarande kommunalrådet i Olofström, Stig 
Janzon (s), om det var möjligt att upprätthålla samma standard, kvalitet och kvantitet 
på den kommunala verksamheten som tidigare. Kommunen stod inför hårda 
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prövningar underströk han (Årsredovisning 1994 s. 2). Det är i årsredovisningen för 
1998 som det betonas att samverkan med andra kommuner måste utvecklas för att 
göra det möjligt att behålla kvalitén. Det påbörjade samarbetet med Bromöllas, 
Karlshamns och Sölvesborgs kommuner bör utvecklas understryks det. 
(Årsredovisning 1998 s. 30). 

   En bibehållen kvalitet är också ett viktigt argument för Olofströms kommun för 
att motivera bildandet av ett gymnasieförbund. Elevunderlaget på gymnasieskolan i 
Olofström kommer på sikt att sjunka och det innebär att det blir dyrare att behålla alla 
dagens program. (Årsredovisning 2004 s. 4). Redan under BOKS-samarbetet sades 
det att ett samarbete var nödvändigt på gymnasieområdet. Ambitionen fanns att utöka 
samverkan mellan kommunerna (Anteckningar från kommunledningsmöte 19990617 
s. 2 f). Yngve Svensson tycker samverkan behövs (Svensson, Yngve 20051116) och  
Ingvar Wramsmyr är också övertygad om att samverkan är nödvändig (Wramsmyr 
20051130). Även Bo Edenborg betonar nödvändigheten av ett brett gymnasieprogram 
för att locka eleverna (Edenborg 20051123). Vid ett möte under BOKS-samarbetet 
framhöll Karlshamns kommun kvalitetstänkandet före revirtänkandet och ställde sig 
positiv till ett samarbete mellan kommunerna (Anteckningar från 
kommunledningsmöte 19991007 s. 2).  

   Inför bildandet av Miljöförbundet Blekinge Väst fanns det i Olofströms kommun 
starka skäl för att vilja gå in i en större organisation. Det egna miljö- och 
hälsoskyddskontoret hade under flera år brottats med svårigheten att ständigt få ny 
personal och att behöva rekrytera folk. Tillsynen var därför i huvudsak inriktad på att 
ta emot klagomål och anmälningar (Årsredovisning 2004 s. 3). Vid en gemensam 
konferens med personal från respektive kommuns miljökontor i maj 1999 fanns ett 
stort intresse för samgående bland flera anställda. Så här uttryckte en arbetsgrupp sig: 
”Efter 7 minuters diskussion kom gruppen in på att det enda rätta hade varit om 
kommunerna går ihop och blir en gemensam enhet (miljökontor) för samtliga 
kommuner” (Minnesanteckningar från utvecklingsdag 19990521 s. 2). 

Kompetensen är av stor betydelse för att argumentera för ett samgående i ett 
kommunalförbund på miljösidan. Göran Edvinsson upplever att en höjning av den 
redan märks, omkring tio månader efter samgåendet till ett miljöförbund. ”Jag menar 
vi ska ta betalt för våra tillsynsbesök, och det krävs att det är proffs som gör det här. 
Det är väl lite förmätet i för sig att säga, men vi har ju haft oerhört många 
åtalsanmälningar, sanktionsavgifter och så vidare som är ett led i den tillsynen som vi 
bedriver” (Edvinsson 20051128). 

   Inom räddningstjänstens område är ökad effektivitet och höjd kompetens av 
betydelse för samgåendet i ett förbund säger politiker och tjänstemän. Även 
centerpartisten Yngve Svensson håller med om att räddningstjänsten har en bra 
organisation, som är flexibel och har kompetens, även om han tvekar om detta 
kommunalförbund egentligen är bra (Svensson, Yngve 20051116). Kommunalråden i 
Karlshamn och Sölvesborg, Sven-Åke Svensson respektive Jens Åberg är nöjda och 
den sistnämnde säger: ”Det bästa exemplet är räddningstjänstförbundet. Där vi kan se 
att vi har en kompetent organisation. Den har nog blivit billigare. Det är där jag kan 
se verkligen positiva effekter” (Åberg 20051115). Efter att Karlshamn och 
Sölvesborg skrivit under ett samverkansavtal 1 juli 1994, Olofström gick inte med, 
stod det ganska snart klart att det var tungrott. ”Det kändes att vi inte tog steget fullt 
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ut. Det blev inte de här synergierna som vi hade räknat med. Alla visste om att det 
bara var ett halvt steg” (Berglund 20051216). 

 
       3.1.3 Tradition och tillit 

 
   Ett samarbete kan bli lättare att genomföra om kommunerna och dess företrädare 

känner varandra, exempelvis genom tidigare samverkan. Den geografiska närheten är 
i de allra flesta fall avgörande, eftersom det för det mesta är närliggande kommuner 
som har ett mellankommunalt samarbete. Om det sker befolkningsströmmar över 
kommungränserna, bland annat beroende på arbetsmarknaden, är det ytterligare en 
faktor som kan underlätta ett samarbete. ”För att det här ska fungera riktigt bra, ska 
det kännas riktigt naturligt. Och för en olofströmare känns det naturligt med 
Karlshamn och Sölvesborg. Det är våra grannar” (Olsson 20051110). Hon betonar 
vikten av att människor ser området som en gemensam arbetsmarknad och det gör 
även Sven-Åke Svensson. Han tycker det är mer naturligt att samverka med 
Olofström än med Sölvesborg ur den synvinkeln: ”Ju mer vi samarbetar i såna här 
förbund ju (mer) kommer vi att komma oss nära, förstå varandras utgångspunkter, se 
till viljan att samarbeta” (Svensson, Sven-Åke 20051114). 

Margaretha Olsson ser det parallella samarbete som grannkommunen Sölvesborg 
har med Bromölla som naturligt: ”Och jag tycker det är fullständigt självklart att 
deras samarbete på många sätt är starkare än våra andra. Är det sex kilometer mellan 
kommunhusen, eller något sånt?”. Hon tycker inte heller att det är konstigt att 
Bromölla inte fortsatte samarbetet i BOKS, eftersom Bromölla har en stark koppling 
till kommunerna i nordöstra Skåne. (Olsson 20051111). 

Personlig kontakt och att individerna kommer bra överens är också viktigt. Detta 
återkommer intervjuerna om det mellankommunala samarbetet i västra Blekinge. 
”Det här med samarbete […] bygger inte så mycket på kommunstrukturer, utan det 
bygger nog mycket på personkemin” (Åberg 20051115). Ingvar Wramsmyr ser även 
personkemin på kommunalrådsnivå som en viktig aspekt. Enligt utbildningschefen 
kommer Margaretha Olsson bättre överens med sin kollega i Sölvesborg ifråga om 
samarbetet i gymnasiefrågan än med Karlshamns kommunalråd (Wramsmyr 
20051130). 

   Även i det pågående arbetet för att få ihop ett gymnasieförbund finns det tankar 
om andra partners. Ingvar Wramsmyr kan tänka sig att inrikta sig enbart mot 
Karlshamn om det tilltänkta samarbetet skulle spricka. Han tror att kommunerna 
kommer att jobba för sig först: ”Så ska jag göra någon prognos så går detta åt helvete. 
Så blir det start -07 med kommunerna bara. Men parallellt måste ett arbete pågå på att 
hitta någon annan konstellation. Och det tror jag är nödvändigt. Om jag nu bara 
skissar: Karlshamn, Olofström, Ronneby, Tingsryd, ja den är möjlig” (Wramsmyr 
20051130). Även i Karlshamns kommun finns det blickar som riktar sig mot detta 
håll (Wendt 20060102). 

   Vid bildandet av miljöförbundet var geografin betydelsefull för den samverkan 
som nu finns mellan västkommunerna och Bromölla. Det konstaterar Jens Åberg och 
han hoppas även att få med Bromölla i miljöförbundet Blekinge Väst. Det finns ett 
sprucket miljösamarbete sedan tidigare med Bromölla kommun. Miljöchef Göran 
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Edvinsson tycker att det geografiska läget borde motivera mer samarbete över 
länsgränsen (Edvinsson 20051130).  

   När räddningstjänsten i Olofström kom med i det kommunalförbund som 
Karlshamn och Olofström drog igång tidigare var det den politiska tilliten hos 
majoriteten av partier som gjorde det möjligt att genomdriva förslaget. Trots 
personalens motstånd gick det att fatta beslut om detta. Räddningschef Mats Berglund 
ser även bytet av kommunstyrelsens ordförande, som en viktig faktor för att 
Olofströms skulle kunna ta steget till att gå med i kommunalförbundet. Det var 
Margaretha Olsson som tog över: ”Hon hade inte det arvet i bagaget, så hon kunde 
vara tydligare” (Berglund 20051216). 

  
 
3.1.4 En laglig press 
 
Lagstiftning som ställer ökade krav kan i princip tvinga kommunerna till 

samarbete (Se även kapitel 2.2 s. 9 ff). Margaretha Olsson (s) känner det i samband 
med det pågående arbetet för att öka samverkan i västra Blekinge: ”Sen kan man väl 
säga att indirekt påverkas vi ju naturligtvis i våra samverkansdiskussioner genom 
lagstiftning eftersom det ställs större och större krav på oss”(Olsson 20051110). En 
gemensam kommun mellan Sölvesborg och Bromölla är inte Jens Åberg främmande 
för och det är staten som trycker på. ”Jag har kommit till insikt att man måste vara två 
för att dansa tango och jag dansar nästan själv nu i Sölvesborg. Det är kanske en och 
annan. I dagsläget är det ju inte gångbart, men det kommer. Kommunförbundet, 
Sveriges Kommuner och Landsting, är ju väldigt tydlig på det. 100 kommuner, det är 
vad som bör finnas i Sverige” (Åberg 20051115). 

För det planerade gymnasieförbundet är den kommande gymnasiereformen en 
viktig drivkraft till samgående av kommunerna. Reformen kommer bland annat att 
innebära en möjlighet för elever att fritt välja sin gymnasieutbildning. Ingvar 
Wramsmyr är övertygad om att det blir ett kommunalförbund i framtiden och statens 
beslut har klart påverkat denna utveckling (Wramsmyr 20051130). Denna åsikt 
framskymtar hos flera av de intervjuade, såväl politiker som tjänstemän.  

 För miljöförbundets del har den nya lagstiftningen, miljöbalken, tydligt påverkat 
det samgående som skedde i västra Blekinge. Det är en ståndpunkt som återfinns i 
flera årsredovisningar, från 1997 och några år framåt. Likaså framhåller flera av de 
intervjuade detta och inte heller här skiljer sig åsikterna åt vare sig från 
tjänstemannasidan eller hos politikerna. ”Lagstiftningen har blivit tuffare. Vi har 
miljöbalken och nu har vi en ny livsmedelslagstiftning som träder i kraft här från 1 
januari som är nästan lika omvälvande som när miljöbalken kom –99” (Edvinsson 
20051128, Sammanträde miljöförbundet 20051215). 

Räddningstjänsten styrs av räddningstjänstlagen (Gustafsson 1999 s. 29 f), men 
enligt räddningschef  Mats Berglund har inte lagstiftningen någon större påverkan när 
det gäller frågan om mellankommunalt samarbete (Berglund 20051216).  

 Lagstiftningen återkommer även när det handlar om det samarbete som bedrivs 
inom Västblekinge Miljö AB, avfallsbolaget i Mörrum. De intervjuade ser hur lagar 
gör det allt svårare för en kommun att hantera avfallet och detta tvingar fram ett 
samarbete över kommungränserna. Samarbetet upplevs som etablerat nu (Svensson, 
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Yngve 20051116). Västblekinge Miljö kan även bli en ingång för ett utvecklat 
samarbete med Bromölla kommun. Jens Åberg påpekar att Bromöllas avtal med 
Ragnsells upphör nästa år och att det finns ett intresse från Bromöllas och 
Västblekinge miljös sida till samarbete (Åberg 20051115). 

 
 

     3.2 Hinder för samverkan 
 

 

          3.2.1 Hur långt kan det gå? 
 

Var går gränsen för det kommunala samarbetet? Svaret på den frågan skiftar 
beroende på vilken politiker som uttalar sig. Att det finns en gräns håller de flesta 
med om, men var den går eller om den redan är passerad i dag har de intervjuade 
olika uppfattningar om. Margaretha Olsson (s), kommunalråd i Olofström, säger: 

”Vi har ju inte passerat den. Nej, nej. Det har vi inte, men jag kan tänka mig, alltså 
där finns en gräns, naturligtvis. Jag vet inte var gränsen går. Men om du bara leker 
med tanken att man skulle omvandla all kommunal verksamhet till kommunalförbund 
då har du för länge sedan passerat gränsen alltså. Då är det ju ingen kommun, då är 
det ju 50 kommuner”. Hon pekar ut planfrågor, näringslivsutveckling och all 
utbildning som tre strategiska områden. Om samverkan skulle ske inom dessa 
områden har inte längre fullmäktige någon möjlighet att fatta några strategiska beslut 
anser hon (Olsson 20051110-11). Folkpartisten Bo Edenborg ser inga hinder i att 
fördjupa samarbetet och vill ha en storkommun. Centern är däremot principiellt 
motståndare till större kommuner och Yngve Svensson (c), Olofström, tycker att det 
samarbete som finns i dag, inklusive det tilltänkta gymnasieförbundet, är tillräckligt. 
På tjänstemannasidan är de intervjuade positivt inställda till ett samgående. 

Den enskilda kommunen har ett intresse av att driva ett samarbete till egen fördel 
för att hävda det egna självstyret. Samtidigt finns det en ömsesidighet i samverkan 
mellan kommunerna. Detta gäller även i ett mellankommunalt samarbete. Karlshamns 
kommunalråd, Sven-Åke Svensson (s) säger:  

”Men jag tror alla, så som jag uppfattar samarbetet, ser till nyttan. Jag menar att 
intresset för saken måste finnas ömsesidigt. Det är ju ungefär som en relation, ett 
äktenskap eller någonting annat ju” (Svensson, Sven-Åke 20051114). 

Avståndet till kommuninvånarna ökar med ett kommunalförbund och 
kommunfullmäktige släpper ifrån sig makt. Det är två av de aspekter som flera av de 
intervjuade, både politiker och tjänstemän, lyft fram apropå om det finns några 
nackdelar med att ha ett kommunalförbund. ”Det är väl den stora nackdelen. 
Demokratin får en liten knäck” (Edenborg 20051123). Bo Edenborg förklarar att 
nämnderna i Olofströms kommun, exempelvis socialnämnden och 
utbildningsnämnden, eventuellt ska delas efter valet. Detta för att öka politikernas 
inflytande. En annan synvinkel på kommunalförbundet var att verksamheten hamnar 
längre bort från politikerna. De får inte samma känsla för den verksamheten som för 
de vanliga nämnderna och även allmänheten kan uppleva den som främmande. 
Dessutom finns det en oro över att kommunalförbundet skulle få för mycket makt. 
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Sven-Åke Svensson uttrycker sådana tankar och Jens Åberg (s), kommunalråd i 
Sölvesborg lika så. 

 

 
3.2.2 Rättvisa och former 
    
För den lilla kommunen Olofström är det viktigt att inte Karlshamn får för stor 

makt i den relation som finns i det mellankommunala samarbetet. Det framgår i de 
processer som pågått inför bildandet av kommunalförbunden och det handlar om 
fördelningen av platser i direktionen. Det är en fråga om att vara tre likvärdiga parter i 
samarbetet i västra Blekinge och den har tydliggjorts i samband med försöken att 
bilda ett gemensamt gymnasieförbund, men har även funnits med tidigare. Olofströms 
kommunchef, Anita Jönsson, uttrycker sig så här: ”Men det är ändå rimligt att man 
ändå har ett inflytande från alla kommuner tycker jag, så att det inte behöver vara en 
som kan bestämma över de andra i alla fall” (Jönsson 20051111). En 
överenskommelse om att sätet för förbundet skulle rotera i de tre västkommunerna 
gjordes i anslutning till bildandet av miljöförbundet. För politikerna är fördelningen 
också ett sätt att utåt kunna legitimera samverkan för kommuninvånarna. ”Det är nog 
mera en mental historia. […] Vi vill få ett samarbete på lika villkor. Det får inte 
upplevas, det är viktigt för mig att det inte upplevs i Olofström, bland politiker, bland 
tjänstemän, bland allmänheten att jaja samverkan innebär bara att vi lämnar över till 
Karlshamn. Jag säger Karlshamn för att det är störst” (Olsson 20051110). Yngve 
Svensson har liknande tankegångar, men Sven-Åke Svensson är av den uppfattningen 
att frågan om antalet mandat inte är så viktig. Däremot så driver moderaterna och 
centerpartiet i Karlshamn frågan om mandatfördelning i gymnasieförbundet. 
Alexander Wendt, moderat ledamot i styrgruppen för gymnasieförbundet, hävdar att 
Karlshamns storlek ska avspegla sig även ifråga om antalet mandat, men centern vill 
gå steget längre och låta storleken på befolkningen exakt motsvara antalet platser i 
direktionen (Wendt 20060102).  

Utbildningschef  Ingvar Wramsmyr har förståelse för att Karlshamn vill ha sätet, 
eftersom det är den stora tätorten i en framtida större region. Han tycker frågan om 
sätets placering är för mycket ”bypolitik” och han tycker det egentligen kvittar var 
sätet ligger geografiskt. Anita Jönsson har svårt att förstå betydelsen av diskussionen 
om var den politiska ordföranden i förbundet ska sitta. 

Även vid bildandet av miljöförbund var det konflikt om var placeringen av sätet 
skulle vara. Sölvesborg och Olofström ville inte att Karlshamn skulle ha sätet, utan de 
båda mindre kommunerna ville ha det istället. Det hamnade till slut i Sölvesborg. 
Miljöchef Göran Edvinsson ser det lite som ett politiskt spel och kallar det ett 
”byatänkande” som man måste acceptera (Edvinsson 20051128). 

En faktor som gjort det svårare att driva gymnasieprojektet, enligt Ingvar 
Wramsmyr, är att politikerna inte drivit projektet. Dessutom har ansvaret legat på 
kommunalrådsnivå istället för hos utbildningspolitikerna. Kommunalråden har 
prioriterat andra frågor och har inte kunnat ägna så mycket tid som det behövs till 
gymnasieförbundets tillblivelse. 

 När det gäller formen för samarbete i Blekinge Väst jämfört med BOKS ser 
Margaretha Olsson en viktig skillnad. Den rör själva beslutsprocessen. När beslutet 
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om BOKS togs skedde det på kommunstyrelsenivå, men nu, i Blekinge Väst, så är 
frågan uppe på kommunfullmäktigenivå. 

I diskussionen om ett bildande av gymnasieförbund finns frågan om storleken på 
den styrande direktionen med. Moderaterna i Karlshamn tycker som sagt mandaten i 
direktionens ska avspegla kommunens storlek och centern vill ha ännu fler mandat. 
Folkpartiet i Karlshamn har börjat ifrågasätta ett kommunalförbund och istället vill 
man bygga ut ett samverkansavtal. Det handlar om kommunens självständighet att 
bestämma i gymnasiefrågor säger gymnasienämndens ordförande, Rolf Tholén (fp) 
(Tholén 20060102). Yngve Svensson tycker inte om att Olofström ska få ett mindre 
antal mandat i gymnasieförbundet, men han har förståelse för Karlshamns krav om 
flera mandat. ”Det skulle väl egentligen vara progressivt om man är riktigt ärlig. […] 
I praktiken så att är det en mycket större befolkning så borde man väl ha större 
representation med” (Svensson, Yngve 20051116). 

Det faktum att Karlshamn är den större parten i samband med förhandlingarna om 
gymnasieförbundet väger också in. Det framkommer vid flera av intervjuerna. Bo 
Edenborg uttrycker sig på detta sätt: ”Karlshamn dom vill ju ha allt. Dom var ju 
missnöjda över att inte få miljöförbundet i Karlshamn. Så är det - dom är ju störst” 
(Edenborg 20051123). Även storleken på gymnasieförbundets verksamhet kan spela 
in för de svårigheter som uppstått. Det tror Anita Jönsson och Jens Åberg säger: ” 
(H)är är en omslutning på helt andra mått. Vi pratar om en kvarts miljard om året” 
(Åberg 20051115). 

Men att den stora knäckfrågan är ekonomin framgår av flera intervjuades svar. Det 
handlar om miljontals kronor som Karlshamn riskerar att få i fördyrande kostnader 
och det avskräcker. Ingvar Wramsmyr inser dilemmat. Karlshamn har pressat sin 
gymnasiekostnad de senaste tre-fyra åren, men han är beredd att ha övergångsregler 
för att möta detta argument. Där får han stöd av andra politiker och tjänstemän, men 
han tror inte Karlshamn går med på detta: ”Då förutsätter den en viss form av tillit 
och en massa sånt; förtroende, du fixar det. Och det är inte säkert att man i alla delar 
så att säga litar på oss. Jag kan tänka (mig) det” (Wramsmyr 20051130). 

 
  
3.2.3 Med en annan partner 
 
Det tilltänkta samarbetet över länsgränsen, med skånska Bromölla kommun, 

skapar spänningar i samverkansorganet Blekinge Väst. Sölvesborgs och Bromöllas 
kommuner har redan ett gymnasieförbund tillsammans. Elever från Bromölla kan gå 
på gymnasiet i Sölvesborg, men det är många elever som istället söker sig till 
Kristianstad. Det har fått Karlshamns kommun att befara ökade kostnader. ”Ska vi ta 
ansvar för allt detta då är det klart då måste vi fundera på blir ett samgående bara 
dyrare för oss eller vad vinner vi på detta”. Och han hänvisar till att Bromöllas 
kommunalråd själv har uppfattningen att det är svårt att bryta elevströmmarna mot 
Kristianstad (Svensson, Sven-Åke 20051114). Alexander Wendt i Karlshamn 
påpekade också att Sölvesborg och Bromölla förde förhandlingar med kommunerna i 
nordöstra Skåne om fördjupat gymnasiesamarbete, vilket skapade oro i arbetet med 
att bilda ett gymnasieförbund i Blekinge Väst (Wendt 20060102). 
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Tidigare bedrev de tre västkommunerna i Blekinge ett samarbete med Bromölla 
som gick under beteckning BOKS-samarbetet. Det rann ut i sanden, bland annat på 
grund av att Bromölla hade ett samarbete med andra kommuner i nordöstra Skåne.  

 Men det var vid detta samarbete som Sölvesborg fördjupade sin samverkan med 
Bromölla. I dag har dessa kommuner ett gymnasieförbund tillsammans och har 
nyligen bildat ett förbund för IT-frågor. Detta samarbete kan komma att fördjupas 
ytterligare. Det finns en viss besvikelse från Karlshamn och Olofström över att inte de 
kom med på tåget när det gäller IT. ”Då tyckte vi i alla fall, kommuncheferna från 
Karlshamn och Olofström, att vi hade så långt samarbete så vi hade kunnat gå in 
allihopa” (Jönsson 20051111). Jens Åberg säger själv att han förstår att vare sig 
Olofström eller Karlshamn uppskattade det nyligen utvidgade samarbetet med 
Bromölla. Men Sölvesborg planerar att utvidga denna samverkan med Bromölla. Det 
kan bli fråga om samarbete om ekonomisystem, städorganisation och en gemensam 
kostorganisation. Dessutom pågår diskussioner med länsarbetsnämnden i Skåne om 
en gemensam arbetsförmedling i Sölvesborg-Bromölla. ”Det är på gång igen alltså. 
Vi har så mycket knytningar med Bromölla, även om Sissebäck (å på gränsen mellan 
Skåne och Blekinge) finns emellan här som ett administrativt hinder” (Åberg 
20051115). Jens Åberg tror inte att det är möjligt att bilda en kommun med 
Sölvesborg och Karlshamn som två parter, eftersom det är två gamla städer med 
samhällsbildningar och det försvårar ett samgående. Han är inte heller säker på att 
Olofström är alternativet, utan istället handlar det i första hand om Bromölla vid ett 
kommunsammangående. 

 
 
3.2.4 Kulturella krockar 
 
Det är när olika kulturer möts i ett samarbete som det kan uppstå hinder eller 

konflikter. Dessa kan vara mer eller mindre svåra att lösa. Det kan handla om olika 
sätt att se på samarbete, på politisk nivå eller på tjänstemannanivå, men det kan även 
gälla själva processen för ett samarbete. Det kan ha betydelse hur förhandlingarna 
mellan parterna fungerar och hur organisationen, där samarbetet ska äga rum, är 
utformad. ”Det är tre olika kommuner med tre olika strukturer som har olika 
önskemål, viljor, skäl till att gå in och det är klart att det ska stötas och blötas. Det 
kan vara väldigt krokigt” (Olsson 20051110). Anita Jönsson har en liknande syn på 
hur beslutsprocessen går till och nämner att inledningsskedet kan vara speciellt 
besvärligt att komma över och det kan vara negativt att inte komma fram till en 
lösning. ”Jag tror att varje gång man misslyckas med ett samarbete, riktigt 
misslyckas, då tror jag att det nästa gång nästan blir lite svårare. Därför att, kan man 
inte lösa de svårigheter som finns i ett nära samarbete, så sitter det lite taggar i efter” 
(Jönsson 20051111). 

Jens Åberg kallar det som sker ifråga om gymnasieförbundet som en ”ordentlig 
kulturkrock” som förorsakas av både politiker och tjänstemän i Karlshamn (Åberg 
20051115). Ingvar Wramsmyr uttrycker förvåning över den politiska oförmågan att 
fatta ett beslut om ett gymnasieförbund. Han påpekar att personal på alla nivåer, från 
lärare, rektorer och upp till förvaltningscheferna är för ett samarbete. Även om det på 
förvaltningschefsnivå finns skillnader om synen på hur viktigt ett kommunalförbund 
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för gymnasiet är. Ingvar Wramsmyr uppfattar att förvaltningschefen i Sölvesborg inte 
är lika tydlig som förvaltningschefen i Karlshamn och han själv ifråga om 
nödvändigheten att bilda nytt gymnasieförbund. ”Jag tror att det har att göra med att 
han måste ta en väldig hänsyn till Bromölla” (Wramsmyr 20051130). 

Även i miljöförbundet ser Jens Åberg krockar. Det är tre kommunala kulturer som 
ska smälta samman till en. Han tycker inte om den stil som tjänstemännen har i dag, 
efter samgåendet. ”Som jag uppfattar miljöförbundet i dag, så är det pang på 
rödbetan. Är det fel så är det vite och polisanmälan och så vidare som gäller och den 
kulturen är vi inte riktigt vana vid. […] Det gör ju att miljöförbundet i västra 
Blekinge, i alla fall i denna kommunen, står inte så högt i kurs hos allmänheten” 
(Åberg 20051115). Ifråga om miljöförbundet var det såväl personal som politiker som 
var oense. Tjänstemännen stred för att få kontoret centralt placerat i västra Blekinge 
och de hade andra åsikter inför samgåendet. Det gick till central MBL-förhandling 
(Förhandlingsprotokoll Nr 45 2004 Olofströms kommun, Förhandlingsprotokoll 46 
2004 Olofströms kommun, Svar på frågor 20041025 Olofströms kommun, Blekinge 
Läns Tidning 20041026) . Frågan handlade om var kontoret skulle ligga och det blev 
en politisk sak när sätet för förbundet skulle klubbas. Tjänstemännen förordade 
Karlshamns kommun, men slutligen tog politikerna beslutet att sätet skulle vara i 
Sölvesborg. 

Vid de första diskussionerna kring ett samarbete kring räddningstjänsten i västra 
Blekinge blev resultatet ett samverkansavtal och inte ett kommunalförbund. Det var 
1992 som frågan utreddes och 1 juli 1994 slöt Sölvesborg och Karlshamn detta avtal. 
Olofström ställde sig utanför. Det faktum att det inte blev ett förbund kommentar 
räddningschef Mats Berglund så här: ”Vi bildade inget kommunalförbund för 
politiskt var det inte moget. Så vi bildade ett avtal. Alltså man var rädd, man visste 
inte vad det liksom innebar. Då ville man prova med avtal först” (Berglund 
20051216). Olofström ville bilda ett kommunalförbund några år senare, men 1 januari 
1997 hade kommunen åter hoppat av och det var endast de två andra 
västkommunerna som startade samverkan för räddningstjänsten i ett förbund. Först 
den 1 januari 2002 tog Olofström steget fullt och gick med. ”Olofström kände att dom 
var mogna” (Berglund 20051216). 

När Olofströms kommun skulle gå med i ett förbund för räddningstjänsten i västra 
Blekinge reagerade brandmännen i kommunen negativt. Det fanns en rädsla för att 
förlora tjänster, materiel och förmåner (Förhandlingsprotokoll Nr 24 2001 Olofströms 
kommun, Blekinge Läns Tidning 20011011, 20011025, 20011107). Dessutom 
mobiliserades befolkningen och det uppstod en stark opinion mot detta förslag till 
samgående (Blekinge Läns Tidning 20000707, 20000708). Folkpartisten Bo 
Edenborg var för ett förbund, men fick vika sig för partiets officiella åsikt. ”Jag tyckte 
det var vansinnigt. Jag ville ha den här gemensamma räddningstjänsten. […] Vi 
kände opinionen starkt. Det var politiskt omöjligt tyckte vi att driva den frågan. […] 
Vi och moderaterna gick emot det och då vågade inte centern och sossarna driva den 
frågan” (Edenborg 20051123). 

Brandmännen i Olofström var också negativa till ett bildande av ett 
kommunalförbund, även den dåvarande räddningschefen. ”De var rädda att vi skulle 
ta bilar och allting. När jag förklarade att så inte var fallet trodde de att jag ljög” 
(Berglund 20051216). 
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Under och efter BOKS-samarbetet försökte Sölvesborgs och Bromöllas kommuner 
hitta sätt att ytterligare samverka inom miljöområdet. Men förslaget att slå samman 
kontoren till ett enda, med placering i Sölvesborg, mötte på motstånd. Det var 
tjänstemännen som lyckades få ansvariga politiker i Bromölla kommun att svänga i 
denna fråga. Göran Edvinsson var då ansvarig för miljökontoret i Bromölla 
(Edvinsson 20051128). Motståndet från tjänstemännen spelade även roll för att 
räddningstjänsten i Bromölla inte velat inleda ett mer långtgående samarbete med 
västkommunerna. Mats Berglund pekar på att den dåvarande räddningschefen i 
Bromölla även innehade en tyngre politisk post och att hans motstånd mot samverkan 
kan ha haft betydelse för kommunens ställningstagande i frågan. 
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   4. Analys 
 
 
 

 
4.1 Teman och kategorier 
 
   Det har i resultatdelen i denna uppsats slutligen uppstått två olika förklarande 

teman. Dessa teman har växt fram under arbetet med att granska intervjuer och vid 
genomläsningen av det skriftliga materialet, som kommunala handlingar och 
tidningsartiklar. De benämns ”Drivkrafter för samverkan” och ”Hinder för 
samverkan” (Se kapitel 1.2 s. 3 f). 
Under det förstnämnda temat, ”Drivkrafter för samverkan”, har kategorier som kan 
förklara varför Olofströms kommun väljer att samarbeta med de andra kommunerna i 
västra Blekinge, och delvis Bromölla kommun, blivit placerade. I detta tema finns 
också argument som underlättar samverkan. Kategorierna i temat är fyra till antalet 
och de kallas: ”Liten är sårbar”, ”Prisad kvalitet”, ”Tradition och tillit” och ”Laglig 
press”. I vardera kategorin ingår olika slags förklarande ord och meningar. 
Vad är det då som ställer till problem och eventuellt hindrar ett samarbete mellan 
kommunerna i västra Blekinge, och delvis Bromölla kommun? Under det andra temat 
”Hinder för samverkan” återfinns förklarande ord och meningar som rör det som 
försvårar, hindrar eller skapar konflikter för de kommuner som vill samarbeta. Det 
finns fyra olika kategorier i temat och dessa är: ”Hur långt kan det gå?”, ”Rättvisa och 
former”, ”Med en annan partner”, ”Kulturella krockar” (se figur: 4.1.1 s. 23). 

  
 
 

 
Uppdelning av teman och kategorier 

 

TEMAN 

 
 
   
   
  

KATEGORIER 
         Liten är sårbar                                             Hur långt kan det gå?  

             Prisad kvalitet                                             Rättvisa och former 

             Tradition och tillit                   Med en annan partner 

              Laglig press                                                                       Kulturella krockar 

 

Figur: 4.1.1  

 

Drivkrafter för    
samverkan 

Hinder för  
samverkan 
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Under temat ”Drivkrafter för samverkan” återfinns som tidigare angetts fyra stycken 
kategorier: 
Liten är sårbar - Här finns sådant som berör en liten kommuns sårbarhet i en                            
allt komplexare omvärld. 
Prisad kvalitet - Här finns förklarande ord och meningar som har med servicen i         
kommunen att göra. Vidare återfinns argument om ökad kompetens och om att göra 
det billigare och effektivare samt att kunna erbjuda en bättre kvalitet. 
Tradition och tillit - Under denna rubrik går det att hitta ord och meningar som har 
med tidigare historia av samarbete och om tradition att göra. Det handlar om 
närliggande kommuner som känns som naturliga samarbetspartners. 
Laglig press - Här finns förklaringar om hur lagar och regler påverkar kommunen att 
samarbeta. 

     Under temat ”Hinder för samverkan” finns också fyra olika kategorier: 
Hur långt kan det gå? - I denna kategori finns  det argument som rör hur omfattande 
samarbetet kan bli utan att det kommunala självstyret hotas. Här återfinns även ord 
och meningar som berör det avstånd mellan medborgare och tjänstemän som ett 
kommunalförbund kan skapa.   
Rättvisa och former - I kategorin finns förklaringarna som har med upplevelsen av 
rättvisa i det mellankommunala samarbetet och hur formerna för samverkan ska se ut. 
Med en annan partner – I denna kategori finns sådant som har med samarbetet med 
Bromölla att göra och hur det påverkar samverkan i Blekinge Väst.  
Kulturella krockar - Här är det frågan om hur olika kulturer, politiska eller 
organisatoriska, kan motverka ett samarbete. Vidare ingår den aspekt som rör 
osäkerheten för något nytt och okänt i denna kommunala samverkan. 

 
 
4.2 Ur aktör-strukturperspektiv 
 
För att kunna analysera dessa teman med de tillhörande kategorierna får vi 

återvända till aktör-strukturperspektivet och den modell som Lennart Lundquist 
använder sig av (Se kapitel 1.2.1 s. 5 f). I det mellankommunala samarbete som 
Olofströms kommun har i västra Blekinge varierar aktörer och strukturer beroende på 
ur vilket perspektiv vi granskar denna samverkan. 

Jag väljer i denna analys att utgå från de tre kommunalförbunden 
räddningstjänsten, miljöförbundet och gymnasieförbundet (där diskussionen om ett 
bildande ännu pågår). I respektive avsnitt ska en redogörelse göras med de två ovan 
redovisade temana, ”Drivkrafter för samverkan” och ”Hinder för samverkan”, och de 
olika kategorierna som underlag. Detta för att kunna förklara varför Olofströms 
kommun väljer att samverka i västra Blekinge och för att se vilka problem som 
uppstått. Det går också att se hur utvecklingen av detta samarbete varit och vilka 
effekter det gett. 
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__________________________________________________________________ 

En aktör-strukturmodell 
 
 

    Nivåer Aktör Struktur 

Kommunalförbund Räddningstjänst 
Miljöförbund 

Gymnasieförbund (ej 
bildat) 

EU 
Staten 

Blekinge Väst 
 

Kommun Olofström 
Sölvesborg 
Karlshamn 
Bromölla 

EU 
Staten 

Blekinge Väst 
Kommunalförbund 

Individ Politiker 
Tjänsteman 
Invånare 

EU 
Staten 

Blekinge Väst 
Kommunalförbund 

Kommun 
 

 
Figur: 4.2.1  (Källa: Lundquist 1987 s. 44 ff) 

 
Vi kan se hur aktör- och strukturnivåerna skiljer sig åt beroende på vilket perspektiv 
vi använder oss av vid granskningen av det mellankommunala samarbetet i västra 
Blekinge. Olofströms kommun kan vara en aktör och påverkas då av strukturer som 
staten, samverkansorganet Blekinge Väst eller kommunalförbunden, liksom att 
strukturerna kan påverkas av aktören. Om vi går ned på individnivå, politiker, 
tjänsteman eller invånare, ser vi också att dessa kan agera som aktörer i förhållande 
till olika strukturer (se figur: 4.2.1 s. 25). 

        
 
      4.2.1 Räddningstjänsten – tredje gången gillt  

    
Olofströms kommun ville redan vid 1990-talets början inleda ett samarbete kring 

räddningstjänsten med de två övriga kommunerna i västra Blekinge, Karlshamn och 
Sölvesborg. Det fanns en förståelse för att en samverkan kunde vara bra för 
kommunen och det fördes faktiska diskussioner om ett samverkansavtal 1992. Men 
det uppstod ett motstånd mot samverkan inom kommunen, eftersom brandmännen var 
negativt inställda till samverkan och fick delar av befolkningen med sig. Politikerna, 
som inte var eniga, vek sig för denna opinion. Några år senare försökte Olofström på 
nytt initiera ett samarbete, denna gång i form av ett kommunalförbund. Men åter 
fanns det ett motstånd från befolkningen, tjänstemännen och vissa politiker, vilket 
ledde till att det sprack igen. Detta trots vetskapen om den dåliga ekonomin i 
kommunen och att de fördelar som en samverkan kunde ge också var kända. Det 
fanns en misstro från personalens sida gentemot en samverkan och de ansåg det vara 
till deras fördel att inte samverka.   
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Det var först i november 2001 som Olofströms kommun kunde ta beslutet att gå 
med i ett kommunalförbund för räddningstjänsten (från den 1 januari 2002). Då var 
politikerna mer eniga i sin vilja att genomföra beslutet, trots fortsatt motstånd. Denna 
”politiska mognad” kan ses ur perspektivet att det har gått en tidsperiod på några år. 
Med den information som var tillgänglig var det möjligt att ta beslutet - Olofströms 
kommun hade sett de fördelar som Karlshamn och Sölvesborg uppnått i sin 
samverkan kring räddningstjänsten. Politiker och tjänstemän upplevde att Olofström 
var för sårbar ensam och inte kunde upprätthålla den kvalitet som var nödvändig. Det 
fanns vidare en tillit till grankommunerna och frågan om samarbete hade underlättats 
genom att ett nytt kommunalråd trätt till i Olofström. Hela tiden hade geografin 
funnits med som en faktor som underlättade samarbetet. 

Politikerna insåg att räddningstjänsten riskerade att bli ineffektiv inför en framtida 
utveckling. Kunskapen om detta har bland annat kommit utifrån det pågående 
samarbetet mellan grannkommunerna. De normer och traditioner som fanns inom 
kommunen fick ge vika för trycket utifrån och räddningstjänstens personal i 
Olofström hade efterhand som samverkan fortskridit fått en acceptans för den. Nu 
upplevs räddningstjänsten som mer kompetent och effektiv än före detta samarbete. 

 
 
4.2.2 Miljöförbundet – sårbarhet och lagar 
    
Olofströms kommun hade under flera år varit pressad av svårigheten att få 

kompetent personal till miljö- och hälsoskyddsenheten. Här fanns en förståelse och en 
vilja att gå vidare mot samarbete och här fanns även kunskapen om att kommunen var 
för liten för att kunna erbjuda den service som var nödvändig. Dessutom var den 
geografiska aspekten en viktig faktor för ett samarbete. På nationell nivå var det ny 
lagstiftning som tvingade Olofströms kommun att försöka nå samverkan med de 
närliggande grannkommunerna i västra Blekinge. Det är en mycket tydlig påverkan 
på denna nivå. Dessutom hade det funnits en samverkan med Bromölla kommun, som 
kommunens politiker och tjänstemän kunde jämföra med. I det tidigare BOKS-
samarbetet hade aktörerna olika syn på hur detta samarbete bäst skulle bedrivas, fast 
när samverkansorganet Blekinge Väst startade fanns miljösamarbete med på 
dagordningen och en utredning om detta kom tämligen fort igång. Olofström, 
Sölvesborg och Karlshamn, kunde enas politiskt, fast placeringen av sätet blev för en 
tid en konfliktfråga och politikerna tvingades göra upp i denna fråga. På 
tjänstemannanivå fanns det också synpunkter på placeringen och mellan kommunerna 
fanns det olika syn på hur miljöarbetet skulle bedrivas. Det var ett hinder för att 
samverkan skulle vara möjlig. De yttre kraven hade också varit starka för en 
förändring och det hade hos politikerna funnits en medvetenhet om att det krävdes ett 
samgående för att organisationen skulle bli effektiv. För den ansvarige miljöchefen är 
effekterna redan tydliga, när det gäller den ökade kompetensen bland personalen. 
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       4.2.3 Gymnasieförbundet – en fråga om storlek 
    
Olofströms kommun vill ha en samverkan i ett gymnasieförbund och det finns en 

förståelse för att det är nödvändigt. En ny gymnasiereform, som kommer 2007, 
påverkar också valet att bilda ett kommunalförbund för gymnasiet. I den egna 
kommunen finns en kunskap om sårbarheten för kommunen att hantera denna fråga 
själv. Elever som väljer andra gymnasier kostar pengar och Olofström kommer inte 
ha råd med att ha alla program själv i framtiden. 

Det är Karlshamn som ser nackdelar i form av farhågor om ett fördyrat gymnasium 
i ett kommunalförbund och folkpartiet i kommunen vill hellre ha ett samverkansavtal. 
Mandatfördelningen inom kommunalförbundets direktion är också ett problem för 
politiker i Karlshamns kommun, främst centern och moderaterna. Det är både 
politiker och tjänstemän som har negativa synpunkter på en samverka medan det 
tycks som om skolpersonal på alla nivåer tycks vilja ha samverkan. För Sölvesborgs 
del finns ett kommunalt samarbete över länsgränsen med Bromölla och detta påverkar 
i sin tur också Olofström. Det finns andra aktörer att vända sig till om samverkan 
spricker.  

Det lyckade samarbetet inom räddningstjänstens område och skapandet av ett 
miljöförbund finns med som förebilder. Men det är inte säkert att detta uppväger de 
nackdelar som vissa politiker och tjänstemän i Karlshamns kommun upplever ifråga 
om ekonomi och mandatfördelning. Olofströms kommun är den kommun i trion av 
västkommuner som har störst anledning att vilja ha samverkan inom området. 
Karlshamn är en större kommun och Sölvesborg har som sagt redan en partner i form 
av Bromölla. Det fanns redan under BOKS-samarbetet tankar om gymnasialt 
samarbete för alla medverkande, men det förverkligades aldrig förutom för Bromölla 
och Sölvesborg. I denna samverkan upplever parterna en ökad effektivitet och det är 
vad politikerna i Olofströms hoppas det tilltänkta samarbetet inom gymnasieområdet 
också ska ge. 

 
 
4.2.4 Påverkan på de tre förbunden 
 
Strukturerna påverkar kommunalförbunden i västra Blekinge på olika sätt på de tre 

nivåerna: reglerande, normativa och kognitiva enligt den modell Lundquist använder. 
Samtidigt påverkar aktörerna strukturerna i det ömsesidiga beroende som finns 
mellan dem (se kapitel 1.2.1 s. 5 f). I de tre avsnitten ovan, 4.2.1, 4.2.2 och 4.2.3, har 
en genomgång gjorts av vardera kommunalförbundet, räddningstjänsten, 
miljöförbundet och ett eventuellt gymnasieförbund. Och i denna genomgång går det 
bland annat att se hur lagstiftningen har en påverkan på igångsättandet med en 
process att bilda miljöförbund och gymnasieförbund. Vidare har de värderingar som 
personalen har, haft betydelse för hur processen fungerat i detta avseende. På ett 
djupare plan, den kognitiva nivån, handlar det om hur aktörerna mer grundläggande 
tolkar verkligheten. Exempelvis skulle det vara möjligt att tolka värnandet av den 
egna räddningstjänsten som en slags identitetsfråga för den enskilda kommunen eller 
för brandmännen/kommuninvånarna. Detsamma tycks gälla för gymnasieskolan. 
Däremot har inte samma grundläggande argument framförts under den process som 
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föregick bildandet av miljöförbundet. Där handlade det mer om värderingar på den 
normativa nivån hos personal och politiker (se figur: 4.2.2 s. 28).    

 
__________________________________________________________________ 

Olika strukturella nivåer och de tre kommunalförbunden 
 

Nivåer/förbund Räddningstjänst Miljöförbund Gymnasieförbund 
(ej bildat) 

Reglerande Kommunallagen 
Räddningstjänstlag
en 

Kommunallagen 
Ny miljöbalk/livs- 
medelslag 

Komunallagen 
Gymnasiereformen 
Annat samarbete 

Normativa Personalens 
motstånd/politisk 
oenighet 
Interna värderingar 

Sätets/kontorets 
placering 
Personalens 
motstånd/politisk 
oenighet 
 

Antalet mandat 
Sätets placering 
Personalens 
motstånd 
Politisk oenighet 
Interna värderingar 

Kognitiva Värnar egna 
styrkan 

 Värnar självständig 
skola 

 
Figur: 4.2.2 (Källa: Lundquist 1987 s. 47 ff) 
__________________________________________________________________________________________ 
 

 
 
  4.3 Samverkan i väst – en sammanfattning 

 
Det har bland de tre kommunerna i västra Blekinge tidigt funnits ett intresse för 

samverkan. Den samverkan inom räddningstjänsten som startade 1994 var bland de 
första exemplen i Sverige (Berglund 20051216) och miljöförbundet var det första av sitt 
slag i landet (Blekinge Läns Tidning 20041218). I båda dessa fall var det en stor enighet 
bland politikerna inför de slutliga besluten, även om det fanns motstånd och oenighet i 
perioder. Olofströms kommun kunde gå med i räddningstjänsten först när en majoritet av 
politikerna var eniga, men då var fortfarande motståndet bland personal och befolkning 
märkbart. Det fanns även farhågor bland miljöförbundets personal, fast också i detta fall 
svängde deras inställning efter sammangåendet när politikerna enats om sätet för 
kommunalförbundet. Politikerna och tjänstemän tycker sig se tydliga effekter inom 
räddningstjänstens område med ökad kompetens och effektivitet. Miljöförbundet har 
endast varit igång ett år, men miljöchefen anser att personalen är mer kompetent. Men 
sättet som miljöinspektörerna arbetar på ogillar åtminstone Sölvesborgs kommunalråd, 
Jens Åberg. 

Det tredje stora samarbetsområdet gäller gymnasieförbundet. Detta är betydligt större 
ifråga om antal anställda och budget än de två tidigare samarbetsområdena. Här tycks 
skolpersonalen vara för ett samgående, fast nu finns motståndet istället hos vissa politiker 
och andra tjänstemän. Men det gäller i Karlshamns kommun och inte i Olofström, där 
även centerpartiet är för ett samarbete trots tidigare motstånd mot samverkan. 

Det är inte säkert att motsättningarna går att överbrygga till den 19-20 januari, då det 
ska tas ett eventuellt förslag till beslut om ett gymnasieförbund. Men de tidigare 
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erfarenheterna av samverkan visar att det ändå går att realisera detta, trots ett initialt 
motstånd. Hindren kan vara möjliga att ta sig över för denna trio av 
samverkanskommuner och går det inte, finns det andra partners som de hoppas kunna 
söka sig till. 

För Olofströms kommun har ekonomin varit en viktig orsak till viljan att utöka det 
mellankommunala samarbetet i västra Blekinge. Det har framgått av de intervjuades svar 
i flera av de olika kategorierna som återfinns under temat ”Drivkrafter för samverkan”. I 
årsredovisningarna från Olofströms kommun framgår det hur ekonomin försämrades 
under 1990-talet, bland annat på grund av minskade statsbidrag, och hur samtidigt tanken 
om samverkan blev allt tydligare. Det minskade befolkningstalet i Olofström visar också 
hur en annan viktig ekonomisk grund, skatteintäkterna, minskar. 

Förändrad lagstiftning i kombination med statens vilja att öka samverkan på 
kommunal nivå underlättar ytterligare mellankommunalt samarbete inom olika områden i 
västra Blekinge. När sedan ledande politiker driver på så går det ännu lättare att 
genomföra processen. Tilliten till grannkommunerna, och dess politiker och tjänstemän, 
är också viktig i ett samarbete. Hur långt denna samverkan går att driva har tjänstemän 
och politiker olika uppfattningar om. På tjänstemannasidan tycker de intervjuade att det 
går att göra mycket mer och att en enda kommun kan vara att föredra på sikt. Politiskt är 
det mer varierande svar för var gränsen för samarbete går. Kommunalrådet i Olofström, 
Margaretha Olsson (s) kan tänka sig att utöka samarbetet, men inte hur långt som helst. 
Centerpartisten Yngve Svensson tycker det räcker med den samverkan som finns i dag 
medan hans folkpartistiske kollega, Bo Edenborg, gärna ser en enda kommun i västra 
Blekinge. 

I den inledande processen i en samverkan kommer olika slags hinder upp till ytan. 
Detta redovisas i temat ”Hinder för samverkan”. Det kan handla om olika kulturer som 
har svårigheter att förenas, politikers krav på rättvisa eller oviljan att utöka ett samarbete 
som riskerar den egna kommunens självstyre. Det uppstår spänningar på olika nivåer. 
Ifråga om räddningstjänsten var det ett motstånd från personal och delar av befolkningen, 
och dessutom var inte politikerna eniga. När miljöförbundet skulle bildas var personalen 
motståndare. Det uppstod även en politisk konflikt ifråga om sätet för 
kommunalförbundet. Nu råder det oenighet om gymnasieförbundet och där är det 
ekonomi och mandatfördelning inom förbundsdirektionen som är två av stötestenarna, 
främst på politisk nivå. Här står det kommunala egenintresset mot frågan om samverkan i 
kommunalförbund. En variant är att ha samverkansavtal mellan kommunerna, vilket 
folkpartiet i Karlshamn förespråkar.  

2007 ska Ansvarskommittén lämna ett förslag till ny regionindelning och det kan i 
allra högsta grad komma att påverka kommunerna. Om Blekinge ska ingå i samma 
region som Skåne kan förutsättningarna för ett kommunalt samgående mellan Sölvesborg 
och Bromölla underlättas. Det i sin tur kan påverka den samverkan som finns i västra 
delen av Blekinge. Om det är andra partners som blir aktuella i ett mellankommunalt 
samarbete kommer det också att ge avtryck på den samverkan som är inom Blekinge 
Väst. 
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       4.4 Diskussion 
 

”Människans liv är ensligt, armt, vämjeligt, djuriskt och kort” konstaterar Thomas 
Hobbes 1651 i sitt verk Leviathan. Han frågade sig hur samarbete kunde vara möjligt 
i en värld fylld av egoister och han var pessimistisk. Hobbes såg inte någon annan 
utväg än att låta en suverän ha ansvaret för samhällsordningen för att kunna lösa detta 
dilemma (Molander 1994 s. 29 ff, Larsson 1978 s. 55 ff). 

Olofströms socialdemokratiska kommunalråd Margaretha Olsson har måhända inte 
en lika negativ inställning till möjligheten att frivilligt samarbeta som den politiske 
filosofen Thomas Hobbes. Hon och många av hennes politiska kollegor i västra 
Blekinge, liksom tjänstemännen, tror tvärtom på samverkan i kommunalförbund och 
att den är möjlig att genomföra. Det handlar om en övertygelse om att det går att göra 
det bättre för kommuninvånarna och ett hopp om en bättre framtid för den egna 
kommunen, Olofström. Däremot finns det hinder och svårigheter som visat sig under 
de år som samarbetet i västra Blekinge pågått gentemot andra aktörer och de 
strukturer som omger denna samverkan. Om dessa blir för stora kan ett utökat 
samarbete i Blekinge Väst knaka i fogarna. Då kan det istället bli aktuellt för 
Olofström med samverkan i Blekinge Väst i enstaka frågor, och ett utökat samarbete 
med andra kommuner. Men för stunden verkar samarbetet vara gott, även om det 
råder oenighet om det tänkta gymnasieförbundet. 

Det finns den tillit mellan kommunerna i Västblekinge som är nödvändig för att 
lyckas i en samverkan. Betydelsen av det sociala kapitalet för att nå framgång i 
samarbete visade för övrigt också Robert D Putnam i sin studie om regionala 
skillnader i Italien. Frivilligt samarbete underlättas av att det i samhället finns en 
betydande andel av socialt kapital i form av normer, ömsesidighet och nätverk 
konstaterade han (Putnam 1993 s. 167). Elinor Ostrom pekar också på att människor 
lär känna igen de individer som går att ha förtroende för och kan då samarbeta med 
dessa. Genom att bygga förtroendefulla relationer går det att få långsiktighet i 
samarbetet (Ostrom - Walker 2003 s. 29 ff, s. 41 ff). 

I denna uppsats är det ett strategiskt urval av intervjupersoner som fått ge sin bild 
av den mellankommunala samverkan som förekommer i västra Blekinge. Det kan 
finnas en risk att denna uppsats inte är heltäckande eller ger en rättvis bild av denna 
samverkan. Men de intervjuades erfarenhet och mångåriga medverkan i arbetet med 
att fördjupa samarbetet gör ändå att denna risk blir mindre. Analysen av en rad olika 
dokument, tidningsartiklar och litteratur är också ett sätt att göra uppsatsens resultat 
mer trovärdigt. Det är osäkert om en mättnad uppnåtts i de kategorier som är 
framtagna. Men i de intervjuades svar återkommer ändå samma argument och det kan 
tyda på en viss mättnad. Om granskningen av intervjuerna hade utförts av ytterligare 
en person, som hade fått fram samma mönster, hade uppsatsens trovärdighet stärkts. 
Men inom ramen för en tio-poängsuppsats finns inte en sådan möjlighet. Det får 
därmed anses tillräckligt att endast uppsatsförfattaren läst igenom alla intervjuer och 
plockat ut de citat som bäst speglar de argument de intervjuade framfört. I 
forskningen kring kommunalt samarbete (se kapitel 2.1.1 s. 8 f) framkommer fakta 
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som de intervjuade också anger i sina svar, vilket tyder på en samstämmighet med 
tidigare erfarenheter. 

Den process som pågår inför bildandet av ett kommunalförbund, med 
förhandlingar mellan olika kommuner, och politiker och tjänstemän, är väldigt 
intressant och skulle kunna vara ett fält för ytterligare forskning. Det visar sig inte 
minst i de spänningar som uppstått ifråga om gymnasieförbundet, där det råder 
oenighet om ekonomi och antalet mandat i kommunalförbundets direktion. Med hjälp 
av symbolpolitikens redskap skulle det gå att granska turerna kring sätets placering 
ifråga om miljöförbundet. Det blev en viktig symbolfråga för de mindre kommunerna 
och är så fortfarande när det gäller gymnasieförbundet. Det skulle även gå att granska 
denna process ur ett spelteoretiskt perspektiv, exempelvis med hjälp av Fångens 
dilemma. Där uppstår det ett problem om två eller flera aktörer ska samarbeta och de 
båda spelarna i Fångens dilemma har två alternativ; att samarbeta eller hoppa av och 
de måsta välja utan att veta vad den andra ska göra. Vad den andra än gör är det mer 
lönande att hoppa av än att samarbeta. Dilemmat är att förtjänsten blir mindre om 
båda hoppar av, än om båda samarbetar (Axelrod 1987 s. 18 ff). 

I ett EU-perspektiv kan större regioner i Sverige förändra det politiska landskapet, 
inte minst för kommunernas del. Då kan det bli frågan om att regionerna får en helt 
annan ställning än dagens län och i det sammanhanget kan kommunernas roll också 
förändras. På sikt kan detta ha en stor betydelse för hur det kommunala samarbetet i 
västra Blekinge och övriga landet utvecklar sig. Ett spännande område för 
forskningen att fördjupa sig i är hur det kommunala samarbetet påverkas av denna typ 
av strukturella förändringar. Kan nya gränser skapa andra sätt att samverka och hur 
ser då dessa ut? 
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      Telefonintervjuer (ej inspelade med bandspelare) 
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   Bilaga 1 (s. 1/2) 

 

 

 

 
Intervjuade personer i uppsatsen (ansikte mot ansikte) 
 

• Kommunalrådet Margaretha Olsson (s), Olofströms kommun. Hon är 58 år och arbetade innan 

som studieombudsman på ABF (sedan 1988). Politisk bakgrund: Hon har haft politiska uppdrag 

sedan början av 1980-talet med ett kort uppehåll i början av 1990-talet. Började som ersättare i 

dåvarande skolstyrelsen och blev sedan ordinarie ledamot i den ombildade utbildningsnämnden. 

Margaretha Olsson var därefter vice ordförande en kort tid och sedan ordförande i nämnden. Hon 

har suttit i fullmäktige i flera perioder. 1999 lämnade hon utbildningsnämnden på grund av utökad 

verksamhet på jobbet. Hon var vice ordförande i kommunstyrelsen ett år och sedan 1 januari 2000 

är Margaretha Olsson ordförande i kommunstyrelsen. Uppdrag utanför kommunen: Margaretha 

Olsson är vice ordförande i Region Blekinge och hon sitter med i en central beredning i 

Kommunförbundet som sysslar med demokrati och självstyrelse. Hon är även 2:a vice ordförande 

i Västblekinge Miljö AB och ordförande i Arbetsmarknadsnämnd Väst. 

 

• Kommunchef Anita Jönsson, 57 år. Hon började arbeta som kamrersassistent på Olofströms 

kommun 1970. Fram till 1992 arbetade Anita Jönsson nästan enbart med ekonomi på olika tjänster 

och blev slutligen ekonomichef. Tjänsten som kommunchef tillträdde hon 1992.  

 

• Kommunalrådet Sven-Åke Svensson (s), Karlshamns kommun. Han är 59 år och har en bakgrund 

som byggnadsarbetare. Politisk bakgrund: I början av 1960-talet kom Sven-Åke Svensson i 

kontakt med den fackliga rörelsen och den politiska rörelsen SSU i Karlshamn och han har varit 

politiskt aktiv sedan 17-18 års ålder. Sven-Åke Svensson har varit fackföreningsordförande och 

byggnadsnämndens ordförande i många år. Han har även suttit i kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige många år. Sven-Åke Svensson har varit kommunalråd i cirka ett och ett halvt 

år. 

 

• Kommunalrådet Jens Åberg (s), Sölvesborgs kommun. Han är 59 år och har tidigare jobbat på 

Södra Skogsägarna i Mörrum. Politisk bakgrund: Han var suppleant i revisionen i mitten av 1970-

talet och har satt med i fritidsnämnden från 1977. Jens Åberg tillträdde i fullmäktige hösten 1979 

och blev vice ordförande i kommunstyrelsen 1983 och kommunstyrelsens ordförande 1989. Han 

avgår under 2006. 

 

• Yngve Svensson, (c), fritidspolitiker i Olofströms kommun. Han är 60 år och arbetar som 

offertberederare på Celero. Politisk bakgrund: Han har varit aktiv sedan 1970 och suttit i 

kommunstyrelsen hela tiden. Han satt med i socialnämnden 1988-92 och var suppleant i 

kommunstyrelsen under denna period. Sedan 1974 har Yngve Svensson suttit med i fullmäktige. 
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   Bilaga 1 (s. 2/2)  

 

 

 

 

Intervjuade personer i uppsatsen (ansikte mot ansikte) (fortsättning) 
 

 

• Bo Edenborg (fp), fritidspolitiker i Olofströms kommun. Han är 71 år och är pensionär. Bo 

Edenborg är före detta journalist på Blekinge Läns Tidning och han arbetade där åren 1956 till 

1999. Politisk bakgrund: Han har suttit med i fullmäktige de tre senaste mandatperioderna. Han är 

vice ordförande i kommunstyrelsen och ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott. Bo Edenborg 

sitter även med i styrelsen för Olofströms Kraft AB, för det kommunala näringslivsbolaget och 

han är även nämndeman. Bo Edenborg har varit politisk aktiv från 15 års ålder (fpu) och slutar 

som politiker efter valet 2006. 

 

• Miljöchef Göran Edvinsson, 55 år, Miljöförbundet Blekinge Väst, Sölvesborgs kommun. Han var 

tidigare miljöchef i Sölvesborgs och Bromöllas kommuner. Göran Edvinsson har även arbetat i 

Karlshamn och Olofström. Han började praktisera i Sölvesborgs kommun 1971. 

 

• Utbildningschef  Ingvar Wramsmyr, 63 år, Olofströms kommun. Han flyttade till Olofström 1967 

och var lärare på Högavångsskolan i några år. Därefter var Ingvar Wramsmyr 

fortbildningskonsulent för Länsskolnämnden och sedan fortsatte han på dåvarande Yrkesskolan 

som studierektor för komvux. Han blev rektor för gymnasieskolan när den startade 1975 och var 

det fram till 1990. Ingvar Wramsmyr är förvaltningschef sedan 1990, först med ansvarsområdet 

skolan och därefter tillkom barnomsorg. Slutligen fick han även ansvar för kultur- och 

fritidsområdet. Förvaltningen omsätter drygt 50 procent av budgeten i Olofströms kommun. Han 

går i pension 31 december 2006. 

 

• Räddningschef Mats Berglund, 46 år, Räddningstjänsten Blekinge Väst, Karlshamns kommun. 

Han började först som vikarierande brandman och fick därefter fast anställning som brandman. 

Sedan läste han till brandingenjör i Stockholm. När Statens Räddningsverk skulle bildas (utav 

Statens Brandnämnd och Civilförsvarsstyrelsen) fick Mats Berglund jobb som var lärare på 

brandskolan i ett år. Sedan började han som konsult vid ett försäkringsanknutet bolag, Svenska 

Brandförsvarsföreningen och arbetade där i omkring sju år. Fick därefter arbete som 

räddningschef i Karlshamn 1991 och blev ansvarig för kommunalförbundet när det bildades 1997. 
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     Bilaga 2 (s. 1/2) 
 

 

 

 

Intervjuguide (för politiker (det finns en motsvarande för tjänstemännen med 
liknande frågor)) 

 
Bakgrundsfakta 
Namn: 
Ålder: 
Civilt yrke: 
Politiskt parti: 
Politisk bakgrund (längd på det politiska engagemanget, tidigare uppdrag (längd 

på uppdraget som kommunalråd)): 
 
 
1. Inledning (med en övergripande fråga). Samarbetet mellan kommunerna i västra 

Blekinge, Olofström, Karlshamn och Sölvesborg, har pågått under flera år. Den 
samverkan som sker mellan dessa tre kommuner ser ut att öka. Det finns en 
samverkan inom renhållning, räddningstjänst och miljö i Blekinge Väst, det 
gemensamma samverkansorganet. Snart bildas ett nytt förbund för gymnasieskolan. 
Gränserna mellan de tre kommunerna tycks bli allt mer otydliga. 

Hur ser du på detta samarbete? 
             
          2.a Varför samarbetar Olofströms kommun med Sölvesborg och Karlshamn? 
Vilken är din uppfattning om det? Vad ser du som den viktigaste orsaken till att det 
finns ett samarbete? 

(kommunens ekonomi? Den kommunala handlingskraften? Hur påverkar staten 
samarbetet? Vad betyder kommuninvånarnas krav på god service?) 
  
              2.b Finns det alternativa samarbetspartner? 

Vilken är den viktigaste nivån för samarbete- Blekinge Väst, regionen eller någon 
annan form av samverkan? 
              3.a Hur upplever du det samarbete som bedrivs i form av kommunalförbund? 

Vilka svårigheter ser du i att bedriva ett samarbete i ett kommunalförbund?/Hur 
ser du på Olofströms kommuns agerande i detta sammanhang? Hur ser du på andra 
former, än kommunalförbund, att samverka i? 

 
3.b Vilka effekter har ert samarbete hittills gett? Vilken är din uppfattning?  
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Bilaga 2 (s. 2/2) 
 
 
 
 
Intervjuguide (fortsättning) 
 
   4.a Hur ser du på utvecklingen av det samarbete som pågår mellan  
kommunerna? Hur uppfattar du Olofströms roll i detta samarbete? Det nyaste                                    
samarbetsområdet är det inom miljösidan. Hur uppfattar du denna samverkan?  
Beskriv det pågående arbetet med att bilda ett gymnasieförbund. 

 
4.b Berätta om det tidigare BOKS-samarbetet. Hur var det? Varför tog det slut? 
 
5. Hur ser du på den egna kommunens identitet kontra samarbetet? Hur resonerar 

ni kring uppdelningen av funktioner inom kommunalförbundet för de tre olika 
kommunerna (placering av förbundskontor)? Hur upplever du detta? 
(Räddningstjänsten i Karlshamn, renhållningen finns i Mörrum och miljöförbundet i 
Sölvesborg.) 

 
6. I och med att det bildas ett kommunalförbund förs besluten upp ytterligare en 

nivå, från kommunen till förbundsdirektionen inom förbundet. Hur ser du på det? Är 
det problem med ansvarsutkrävandet? Hur tror du det är det möjligt att tydliggöra 
besluten som tas där gentemot kommuninvånarna? Ser du några nackdelar med detta? 

 
7.a Var går, enligt din uppfattning gränsen för det kommunala samarbetet mellan 

kommunerna i västra Blekinge?/Hur uppfattar Olofströms kommun detta? Vad 
innebär detta för det kommunala självstyret? Hur ser du på det? Hur kommer det 
framtida samarbetet att se ut? (andra samverkansområden?) 

 
7.b Vilka konflikter finns i ert samarbete? Mellan partierna, mellan politiker-

tjänstemän eller mellan kommunerna? 
 
     Avslutning 

Innan jag avrundar denna intervju vill jag fråga dig om du har något ytterligare att 
säga? Eller om det är något du vill fråga mig om? 
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        Bilaga  3 
 

 

      Historik och fakta om Olofström 
 

Det är Bruket, det vill säga nuvarande Volvo Olofströmsverken (Volvo Cars Body 
Components) med 2 500 anställda, som Olofström är intimt förknippat med. Det är 
södra Sveriges största privata industri som är världsledande inom fordonsbranschen. 
Redan i början på 1700-talet hade kraften i de vattenflöden som finns vid Olofströms 
utnyttjats för mjöl- och sågkvarnar. 1735 uppfördes det järnbruk, Petrefors Bruk, som 
var embryot till Volvo Olofströmsverken och det var Johan Wilhelm Petre som 
grundade det. 

År 1941 bröt sig Olofströms brukarsamhälle ur Jämshög och bildade Olofströms 
köping och i den ingick även Holje by. Året dessförinnan hade området 2 795 
invånare medan Jämshög hade 3 775 invånare och Kyrkhult 4 365 invånare. Tio år 
senare hade köpingen ökat invånarantalet med 1 100 personer och antalet anställda på 
Bruket (dåvarande Svenska Stålpressning AB) var 1 600 personer. 
1960 bodde det 6 725 personer i Olofströms köping och tio år senare hade tätorten 
(före detta köpingen) över 10 000 invånare. Volvo hade då 4 400 anställda. 
   1967 hade Jämshög, Kyrkhult och Olofströms bildat en gemensam kommun och 
den nya kommunen hade en befolkning på 16 265 invånare. 1974 kom 
toppnoteringen befolkningsmässigt, 17 645 invånare. Dagens befolkningssiffra, på 
cirka 13 434 invånare, är ungefär lika stor som i mitten på 1960-talet före 
expansionen (Olofströms historik 2005).  
 

 

Kommunfullmäktige (antal platser):           Större arbetsplatser (antal anställda): 
      Socialdemokraterna 20                        Volvo personvagnar 2 500 

      Folkpartiet liberalerna 11                       Olofströms kommun 1 200  

     Vänsterpartiet 6                         FSMC Olofström AB (Finnveden) 340 

              Centerpartiet 4                         Celero Support AB 225 

     Kristdemokraterna 4                         EBP i Olofström AB 180 

     Moderata samlingspartiet 3                        Stans & Press AB 100  

              Miljöpartiet 1                         Volvo IT AB 80 

              Övriga: 0                          Olofströms Transport AB 75  

Summa: 49                          ABB 65 

                                                     Olofströms kraft AB 65  

(Olofström 2005) 
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