
Kommun och företag i samarbete 
för lokal utveckling
– exemplet Mjölby

Denna rapport beskriver hur samverkan mellan stora företag och kommunen sker. Exemplet 
är från Mjölby kommun. I fokus för diskussionen är ekonomisk hållbarhet. Rapporten illus-
trerar hur samverkan mellan samhällssektorer sker och hur detta bidrar till lokal resursmobi-
lisering. Rapportens perspektiv innebär också att det uppmärksammas hur samverkan växer
fram ur specifika lokala förutsättningar. Det som är utmärkande för Mjölby är att – trots att
detta är en liten kommun – man har en flerkärnig ortsstruktur och ett diversifierat näringsliv.
Detta påverkar hur samverkan utvecklas och att betyder att kommunen behöver fördela sin
uppmärksamhet mellan flera aktörer, sektorer och orter. Diversifiering är en faktor som ställer 
specifika krav på samverkan från kommunens sida samtidigt som detta också minskar den
lokala sårbarheten för ekonomisk strukturomvandling.
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Vårdcentralen 
och det ömtåliga hjärtat
Det  är väl känt att det finns ett påtagligt samband mellan hjärt-kärlsjuklighet 
och de socioekonomiska förhållanden som människor lever under. När vi 
studerar hjärt-kärlsjukligheten på stadsdelsnivå finner vi lite överraskande 
att den diagnosticerade sjukligheten i hjärt-kärlsjukdomar inte följer den 
förväntade sociala gradienten. Fyra vårdcentraler i vardera Linköping och 
Norrköping med olikartad social sammansättning har studerats i den här artikeln.

Ett antal erfarna läkare har härefter intervjuats. Den bild som framträder 
i intervjusvaren är att skillnaderna mellan de undersökta vårdcentralerna 
kan förklaras av faktorer som arbetsvillkor och vårdtyngd. Det innebär att 
en vårdcentral som fungerar väl och har en god läkarförsörjning sannolikt
har mer tid att följa upp sina patienter. Därmed upptäcks och dokumenteras
fler hjärtsjukdomar än vad som är fallet på en vårdcentral där arbets-
förhållandena är sämre. Detta sker oavsett vilken socio-ekonomisk status 
patienterna har.
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