
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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Avknoppningar av  
kommunala verksamheter 
– i behov av nya regler?
Gvidas Černeckis och Björn ThuressonGenom denna rapport publiceras den studentuppsats vid Linköpings universitet 

som av Centrum för kommunstrategiska studier har tilldelats uppsatspriset för 
2015. Uppsatsen behandlar det rådande rättsläget med avseende på avknopp-
ningar av kommunala verksamheter och redogör för vad detta innebär för situa-
tioner då sådana uppgörelser sker till underpris. 

Författarna diskuterar huruvida rättsläget behöver förtydligas så att kommuner 
ska kunna tillförsäkra sig en möjlighet att erhålla ersättning som motsvarar 
marknadsvärdet. Denna fråga handlar om att rättssystemet ska utformas för att 
stödja förvaltningen av kommunens tillgångar och den här uppsatsen bidrar till
att väcka en diskussion om en angelägen fråga för kommunala strategier och 
beslut. 
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