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MAL-sparrning i Jakobstadsregionen 

Bakgrund 
 

Jakobstadsregionens kommuner;Jakobstad, Larsmo, Pedersöre, Kronoby och Nykarleby samt 
Evijärvi startade en kommunstrukturutredning i början av år 2014. Arbetet leds av en politisk 
styrgrupp. En utredningsman tas inte ännu med i detta skedet av utredningen. Fem arbetsgrupper 
finns i utredningen, dessa har två representanter från varje kommun (förtroendevald + 
tjänsteman). Arbetsgruppen för de tekniska tjänsterna lyder under namnet MBT-samarbete. 
 
Den föreslagna sparrningen är en del av MBT-arbetsgruppens mötesplan. I sparrningsskedet är 
regionens nulägesanalys klar. Tillfället arrangeras i Pedersöre (nära tågförbindelser) och är 
tvåspråkigt. 
 

Tillfällets målsättning 
 
Målsättningen är att hitta idéer kring hur MBT + miljö- & tekniska tjänster ordnas i framtiden: 

 behandla verksamhetsmodellernas olikheter och likheter utifrån nuvarande kommuners 

modeller, 

 i en ny sammanslagen kommun ELLER i ett förtätat samarbete 

 samt utreda förslagens för- och nackdelar 

Tillfällets innehåll 
 

 Jakobstadsregionen nulägesanalys 

 Erfarenheter från redan genomförda kommunsammanslagningar i ett MBT-perspektiv, 

case Uleåborg Kuntaliitoskokemuksia (MAL-nätverkets publikation 2012) 

 Workshop del: Kommunsammanslagning eller ett förtätat samarbete? För- och nackdelar 

samt utvecklingsförslag  

 Tre arbetsgruppers huvudteman (för varje tema egna frågor/ synvinklar) 

1. Ledande och organisationslösningar: Tekniska tjänster och MBT-planering samt 

infra/ miljöplanering (jmf. Salos, Joensuus och Uleåborgs erfarenheter) 

2. Inverkan på samhällsstrukturen, bostadsproduktionen och kollektivtrafiken 

3. Kommunalteknik och specifikt vatten- och avloppsnätverk.  
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MAL-sparrning i Jakobstadsregionen 
 

Program 
 
Tid: torsdag 21.8 kl 13:00 – 16.00 
Plats: Pedersöre, Bennäs 
 
13.00  Öppnande av tillfället  

MBT- arbetsgruppens ordförande i Jakobstadsregionen / Kronobys tekniska 
chef Bernt Storbacka 

 
13.10  Slutsatser från Jakobstadsregionens nulägesanalys 
  Jakobstadsregionens regionplanerare Gustav Nygård 
 
13.30 Kommunsammanslagningens för- och nackdelar betraktat ur ett MBT-

perspektiv - Case nya Uleåborg 
 Jouko Leskinen direktör, Uleåborgs stad/Liikelaitos Oulun Tilakeskus 
 
14.00 Workshopens målsättningar, uppgift, frågeställningar 

MAL-koordineringen, vi delar in oss i tre grupper 
 

 Kommunsammanslagning eller ett förtätat samarbete? 
För- och nackdelar, gemensamma och avvikande tillvägagångssätt 
Utvecklingsförslag 

   
 
15.15 Delgivning av resultat 
 
15.45 Sammanfattning och fortsatta åtgärder 
 
16.00 Avslutning av tillfället 


