
 

Uleåborgs kommunsammanslagning; 

för- och nackdelar 
 -Genom ett MBT perspektiv 



 
 
 
 



H A U K I P U D A S 

K I I M I N K I 

O U L U 

O U L U N S A L O 

Y L I - I I 

                      
18 871 

13 093 

141 651 
9 607 

2 192 

Kommunernas invånarantal 31.12.2010 
Totalt  185 414 invånare  
 



Sammanslagningens förverkligande steg för steg 

år 2010 år 2011 år 2012 år 2013 år 2014 år 2015 

1.1. 2013 

Utomstående bedömning i realtid, ca en gång i halvåret 

Kartläggning 

Av nuläget 
 

Precisering av strategin 

                         

Verksamhets-

planering 

Stegvis 

övergång 

2011 - 2012 

Nya Uleåborgs 

stadsstrategi 

Utveckling och etablering 

av verksamheten 



 

En livskraftig och handlingskraftig kommun 



Sammanslag-

ningens värden: 

Ansvarighet 

Partnerskap 

Likaberättigande 

Förtroende 

Mod 

1.  

Strategiskt 

utvecklad 

sammanslagning 

3.  

En livskraftig och 

handlingskraftig ny 

kommun 

5.  

Nätverks-

Uleåborg 

Utåt och inåt 

4.  

Betoning av att utgå 

från invånaren 

2.  

Trestegs 

beredning 

6.  

Uppmuntrande 

personalförvaltning 

och stegvis övergång 

8.  

Starkt förverkligande, 

ulkoinen arviointi ja 

korjaaminen 

7.  

Servicestrukturens 

och tjänsternas 

utveckling 

Viktiga baselement i sammanslagningen av Nya Uleåborg 

  





I utvecklingsarbetet 

måste man tänka på: 
 

• Vem - kunden 

• Vilket av kundens behov och 

• Vad - vilken service produceras 

• Hur – med vilken verksamhetslogik och med vilka 

principer produceras service effektivt och nyttigt 



Vilka för- och nackdelar? 

Jag undersöker saken med följande teman ur ett 

kommunsammanslagningsperspektiv: 

• strategi 

• livskraft 

• utgå från invånaren 

• personalpolitik 

• servicestruktur 

 



Strategi 
Fördelar 

• Den politiska ledningen 

förband sig till projektet 

• Man såg Uleåborgs-

regionen i en större 

helhet 

• Man kunde reagera på 

oväntade förändringar 

bättre 

Nackdelar 

• strategin kunde inte 

förankras; lämnade 

främmande för en vanlig 

invånare och 

stadsanställd 



Livskraft 

Fördelar 

• Förutsättningar för att 

förstärka livskraften 

finns  

Nackdelar 

• Verktyget för 

utveckling av 

näringslivet blev för 

”stort” 



Utgå från invånaren 

Fördelar 

• som målsättning bra 

• ramarna bra; 

– medborgarforum 

– nättrådar 

 

Nackdelar 

• Nådde inte fram till 

kommuninvånarna 

• innehållet lämnade 

odefinierat 



Personalpolitik 

Fördelar 

• Målsättningen var bra; 

– alla fick välja sin egen 

tjänst 

– alla tjänster 

lediganslogs och den 

bästa personen skulle 

väljas till varje tjänst 

Nackdelar 

• Målsättningen 

uppfylldes inte; 

– Val av tjänst förblev 

teoretiskt 

– Uleåborgarna for iväg 

med största delen av 

tjänsterna 



Servicestruktur 

Fördelar 

• målsättningen bra; 

– närservice 

– Service genom flera 

kanaler 

– tät, förmånlig 

Nackdelar 

• Pga förlusten av 

Nokia (=ict arbets-

platserna) tillsammans 

med den finska 

recessionen  försvann 

de ekonomiska 

förutsättningarna för 

att förverkliga målen! 



Vilka för- och nackdelar? 

Jag undersöker saken med följande teman ur MBT-

funktionernas perspektiv: 

• markanvändning 

• boende 

• trafik 

 



Markanvändning 
Fördelar 

• På fem sammanslagna 

kommuners område kan man 

verkligen planera hela området 

• Uleåborgs resurser till 

användning för hela området 

– bred sakkunnighet 

– miljöfrågor 

– byggnadstillsyn  

– integration osv. 

• Tyngdpunkten i planeringen 

har gått från det privata till det 

allmänna 

Nackdelar 

• Invånarna upplever att de inte 

mera kan påverka saker 

• Byråkratin har ökat 

– Beredning och beslut ansiktslöst 

– Handläggningstider har blivit 

längre 

• MAL –områdets 

beslutsfattande obalanserad 

– Uleåborg > resten 



Boende 
Fördelar 

• Tillväxten kan styras planerat 

• Spridd bebyggelse minskar 

(förhoppningsvis på lång sikt; 

under omställningen var det 

spridda byggandet rikligt i 

Haukipudas och Kiiminki) 

• Specialgrupper 

uppmärksammas bättre 

• Man kan bättre reagera på 

marknadsläget 

Nackdelar 

• Invånaren kan inte mer så lätt 

förverkliga sitt drömboende 

• Det spridda byggandet har 

förflyttats till yttre zoner 



Trafik 
Fördelar 

• Förbättrar kollektivtrafikens 

planering och förutsättningar för 

förverkligande 

– Uleåborg har större resurser 

– beslutsfattande lättare 

• Bättre möjligheter till större 

nätverkslösningar 

Nackdelar 

• Invånarna upplever att 

kollektivtrafiken försämrats 

– motsättning mellan överdrivna 

förväntningar och 

förverklligande 

– Även beslutsfattarna vill ha 

ännu bättre kollektivtrafik, 

men i beslutssituationen 

kommer inga pengar 

• Invånarna upplever att servicen 

blivit sämre (jmf. enskilda vägar 

från kommunerna > till 

fastighetsägarna) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Tack! 

Kiitos! 


