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MAL-sparrning i Jakobstadsregionen 
  
Program 
  
Tid: torsdag 21.8 kl 13:00 – 16.00 
Plats: Pedersöre, Bennäs, Skrufvilankatu 2, Pännäinen (Pedersören kunnantalo) 
  
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 



MAL-nätverket 

 Nationellt omfattande nätverk för utvecklande av markanvändning, boende 
och trafik samt också service och näringsliv 

 Seminarier, workshops, sparrning av stadsregioner, utvecklingsprojekt 

 Med i nätverket är stadsregioner, MAL-ansvariga ministerier och ELY, 
Kommunförbundet, ARA samt F&U-organisationer 

 Nätverket startade i början av 2010 (kohesions- och 
konkurrenskraftsprogrammet) 

 MAL-nätverket koordineras av samkommunen för Tammerfors stadsregion 
(www.tampereenseutu.fi) 

 

STYRGRUPPENS RIKTLINJER: ”Nätverkets fortsättning till slutet av 2015 är viktigt 
med hänvisning till argument inom stadspolitiken och en fortsättning är både i 
statens och stadsregionernas intresse” 

www.mal-verkosto.fi  

http://www.tampereenseutu.fi/


Stadspolitikens verksamhetsplattform 2014 

         Nationell stadspolitik 

• TEM, YM, LVM, VM 
• ARA, Trafikverket  

• Kommunförbundet, ELY, 

• Aalto-universitetet 

• Sitra, Tekes, SYKE och andra f&u-aktörer 

Medlemsregioner 
• Joensuun seutu 
• Kotkan-Haminan seutu 
• Kouvolan kaupunki 
• Lahden seutu 
• Oulun seutu 
• Jakobstadsregionen 
• Porin seutu 
• Salon seutu 
• Seinäjoen kaupunkiseutu 
• Tampereen kaupunkiseutu 
• Turun seutu 
• Vaasan seutu 
• Ylä-Savo  
• NY: Helsingforsregionen (fr.o.m. 2014)  

Koordinering 

Tero Piippo, tero.piippo@tampereenseutu.fi, 0400-388735, projektledare 
Kati-Jasmin Kosonen, kati-jasmin.kosonen@tampereenseutu.fi, 040 195 2852  
Tampereen kaupunkiseutu, Satakunnankatu 18 A, 33210 Tampere, www.tampereenseutu.fi  
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MAL-sparrning i Jakobstadsregionen - 
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 

 

 

 

 



MAL-sparrning i Jakobstadsregionen - 
tillfällets målsättning 

 3. En ny kommun  
3.1 Allmänt om MBTMT och en kommunsammanslagning  
3.1.1 Exempel från Finland  
3.2 Alternativ för MBTMT-verksamhetens organisering  
3.2.1 Markanvändning  
3.2.2 Boende  
3.2.3 Trafik  
3.2.4 Miljö  
3.2.5 Teknik  
3.3 För- och nackdelar med en ny kommun  
4. Sammandrag och slutsatser  

 
 

 



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.  

 

 

 

 



MAL-SPARRNING I JAKOBSTADSREGIONEN 21.8.2014 -TRE 
ARBETSGRUPPERS HUVUDTEMAN OCH FRÅGOR  
 
DEL 1. Ledande och organisationslösningar: Tekniska tjänster och MBT-planering 
samt infra/ miljöplanering (jmf. Salos, Joensuus och Uleåborgs erfarenheter) 

 
 

 
- Vilka positiva och negativa verkningar har en kommunsammanslagning på de tekniska tjänsterna 

och i MBT-planeringen med tanke på 
a) Personalresurser 
b) Tjänsteproduktionens volym och kvalitet (jmf med nulägesanalysen) ? 
  

- Hur borde lednings-, organisations- och servicestrukturerna vara inom de tekniska tjänsterna och 
MBT-planeringen efter en kommunsammanslagning ? Vilka för- och nackdelar finns det med en 
sammanslagning ? 

  
- Hur påverkar en kommunsammanslagning volymen och organiseringen av köptjänster ? 
  
- Vilka ekonomiska verkningar (och besparingar) förväntas med en kommunsammanslagning i 

producerandet av nämnda tjänster ? 
  
- Hur skulle en kommunsammanslagning påverka investeringar inom de tekniska tjänsterna ? 
  
- Hur försäkrar man en tillräcklig basnivå för service och kunnande i regionen? Eller specialkunnande 

enligt bransch, kan/kommer kunnande att köpas utifrån (pälsfarmning, livsmedelsproduktion, 
energiproduktion) ? 

 

 



 

DEL 2. Inverkan på samhällsstrukturen, bostadsproduktionen och 

kollektivtrafiken 

 

 

 

 
- Hur förändras verkställandet av markpolitiken, tomtpolitiken och bostadspolitiken i en kommun ? 

  

- Hur kan god praxis inom markpolitiken överföras som en gemensam modell för en ny kommun ? Eller inom ett 

förtätat samarbete ? 

  

- Hur produceras hyresbostäder, vart placeras de och hur upprätthåller man gamla bolag i relation till en 

välfungerande samhällsstruktur i hela regionen ? 

  

- Med en gemensam byggnadsinspektion, borde man organisera arbetet enligt område eller centralisera tjänsten? 

Hur identifierar man olika kommuners olika behov i en omorganisering ? 

  

- Hur förändras planläggningen ifall nuvarande kommungränser försvinner 1) i tätorter (ex Jakobstad och 

Sandsund / Furuholmen) samt 2) på landsbygden ? 

  

- Hur skulle anropstrafiken fungera i en kommun ? 

 

- Hur definieras de servicenivåer och linjer/riktningar, dit kollektiv- eller anropstrafiken sträcker sig i 

fortsättningen? Vilken markanvändning planeras i dessa riktningar (boende, arbetsplatser, byacentrum)? 

 

 



 

DEL 3. Kommunalteknik och specifikt vatten- och avloppsnätverk  

 

- Hur fungerar krisvattenberedskap, avlopp på glesbygden och dylikt i ett förstärkt 

samarbete eller i en ny kommun ? 

 

- Borde man slå ihop V&A organisationer till större helheter ? 

 

- Kan man hitta synergieffekter inom kommunaltekniken med t.ex. gemensam 

planering av fastigheter och utbyggnad av kommunalteknik ? 

 

Övriga: -Hur kan man förstärka samarbetet med olika datasystem och delning av 

information ? 

 

 


