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  ◄ ► 

Vilka är de största utmaningarna för den strategiska utvecklingen och 
markanvändningen i regionen? 

• Ekonomi 

• Statspolitiska åtgärder 

• Infrastruktur & Trafiksystem 

• Tillgänglighet (Trafik) 

• Korridortänkandet 

• Bennäs Jakobstad boende 

• Riksvägen Karleby Kronoby näringar 

• Strandvägen boende 

• TRIANGELN 

• Strateginen työnjako - Arbetsfördelning 

• Kaupunki – maaseutu 

• Alueen sitoutuminen 

• Työn jatkaminen 

• Marknadsföringen av regionen 
• Definiera kvaliteten 

 
 

 

 

• Gemensam vision 

• Samarbete inom regionen då man 
kommer ner på en mer konkret nivå 

• Ekonomiska resurser 

• Befolkningstillväxt 

• Upprätthålla infrastrukturen (hamnen, 
flygfältet, vägar) 

• Närheten till Kokkola, särskilt för 
Jakobstad 

 



  ◄ ► 

Genom vilka metoder kan man tillämpa de strategiska utvecklingsprocesserna 
(Jakobstad, Kronoby) och den strategiska generalplanen (Pedersöre) i praktiken? 
- Konkret åtgärdsprogram? 
- Strukturmodellsavtal? 
- Förankring av planer / växelverkan? 
- Uppföljningsprogram? 
- Markpolitik? 
- Andra verktyg? 

 
 

• Kommunala planeringsmonopolet består, 
avtal kan man göra mellan kommunerna 

• Arbetsfördelning genom avtal 

• Målen ska kunna kontrolleras –ska kunna 
förverkligas 

• Uppföljande -> SMN fortsättande process 

• Utv. av kommunalt samarbete 

• Samsyn på brett fält strategitänkandet 
-> utmaningen 

• Avtal genom stora linjer (föränderlig 
värld) 

• Strukturmodellavtal 

• Fullmäktigeavtal 

 

 

• Temaperioder 

• Man koncetrerar sig på ett specifikt MAL 
tema per ex. Fullmäktigeperiod 

• Få förslag, klara prioriteringar 

• Gemmensamma regler kring 
byggordningar 

• 1. Åtgärdsprogram 2. avtal 3. markpolitik 

• Åtgärdsprogram och avtal kan 
kombineras 

 

• Jakobstadsregionens markanvändnings-

grupp följer med hur strukturplanens 

principer beaktas i de kommunala 

planerna. Gruppen yttrar sig om planerna 

och rapporterar till samarbetsnämden. 

Gruppen bekantar sig särskilt med 

kommunernas planläggningsöversikter.  
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  ◄ ► 

Hur borde man förverkliga växelverkan och hur får man beslutsfattarna 
att binda sig till att förverkliga processerna? 

 
• Svårt eftersom det inte är en bindande 

plan, endast en process 

• Engagera politikerna 

• Bra kartor och material motiverar 

politikerna 

• Årlig uppföljning ger riktningar och 

möjlighet att reagera 

• Lyfter fram saken 

• Uppdatering med samma grund enligt 

fullmäktigeperioder 

 

• planerna måste upplevas realistiska 

• politikerna borde lära sig MAL-systemets 

grundtanke och tänkesätt när de tar 

ställning till olika planer 

• Mer samarbete mellan kommunerna på 

politikernivå och beredande tjänstemän 
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  ◄ ► 

Vad borde man göra på egen hand (i den egna kommunen) och vad borde 
man göra regionalt? 

• Kommunalt planeringsmonopol på 

detaljnivå 

• Gemensamma avtal mellan kommuner 

• Läpinäkyvyys ja avoimuus =upprättar 

förtroende 

• Gemensam aftonskola för 

förtroendevalda – Regionalt 

• Pedersöre: strategisk generalplan, MAL 

processen är ett stöd i arbetet = lägger in 

det i budget och strategiarbete.. 

• Viktigt att arbetet lyft fram gång på gång. 

• Asenne lausunnoissa -  MAL-perspektiv i 

utlåtande mellan kommunerna 

 

• tänk REGIONALT när du fungerar / beslut 

LOKALT! 
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