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MAL-sparrning i Jakobstadsregionen 
 
Tid: torsdag 21.8 kl 13:00 – 16.00 
Plats: Pedersöre, Bennäs 

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 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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Tillfällets memo 
 

Tillfällets målsättning var att få idéer och inlägg hur MBT-temat, miljötjänsterna och de tekniska 
tjänsterna organiseras i fortsättningen: som utökat samarbete eller inom en kommun. Vidare att 

utreda olikheter och likheter i tillvägagångssätt samt diskutera MBTMT-tjänsternas för- och 
nackdelar i en sammanslagning. Tillfällets frågor i workshoparbetet hade följande indelning: 

ledande och organisationslösningar, inverkan på samhällsstrukturen, bostadsproduktionen och 
kollektivtrafiken samt kommunalteknik (inkl. vatten och avlopp). I diskussionen var tyngdpunkten 

på processen, service- och bostadsproduktionen däremot fick vatten & avlopp och trafiken mindre 
uppmärksamhet främst p.g.a. tidsbrist. 
 

Samarbetet och kommunernas olika resurser gav upphov till diskussion 
Det kommunala samarbetet ansågs vara okomplicerad men inte tillräckligt. Av områdets 

kommuner är många så små att de inte har flexibilitet eller resurser för oförutsedda uppgifter, 
utmaningar med tjänster (rekryteringsfrågor och semestrar) eller utvecklingsarbete inom MBTMT-

området. Enligt deltagarna borde man göra något åt detta problem oberoende läget med 
kommunsstrukturen och sammanslagning. Samarbetet kunde märkbart fördjupas med en 

gemensam organisation och/eller att sammanslå resurser, kunnande och förstärkning av 
konkurrenskraften. Även en gemensam markpolitik och markanvändningsstrategi (inkl. 

strukturplanen) ökar vi-andan och gemensamma tolkningar och praxis i området. 
Däremot delade inte de mindre kommunernas representanter synen på att det finns en 

konkurrens mellan kommunerna (t.ex. gällande bostadstomter). Inom näringlivspolitiken finns en 
konkurrens, men inte inom bostadsproduktionen. En kontinuitet av det spridda byggandet på vissa 
håll i området beror på andra faktorer än på en konkurrens mellan kommunerna. 
 
Ordnandet av service förenklas och kunnandet förstärks i en kommunsammanslagning 

Deltagarnas synvikel var i huvudsak den, att en sammanslagning förenklar produktionen av service 
liksom att svara mot kommuninvånarnas och företagens servicebehov. Genom en 

sammanslagning försäkras ett opartiskt bemötande av kommuninvånaren, fyllande av en tjänst 
eller semesterarrangemang skulle inte mer innebära problem för ordnandet av service, 
tjänsteinnehavarnas eller föredragarnas jävighetsproblem skulle minska, behovet av köptjänster 
minskar  och handläggandet av tillståndsärenden förbättras, kunnandet lämnar i den egna 
organisationen och till personalens bruk, olika tolkningar inom t.ex. bygglovsärenden försvinner, 
en gemensam syn på  byutveckling och glesbygdsområden sträcker sig över hela kommunen. Med 
en gemensam markpolitik och markanvändningsstrategi kan man ta i bruk en modell med zoner 
för att ge alernativ för invånarna och företagen enligt olika platser på ett bredare område. 
Villkoren på tomtutbudet och bygglovs-ärenden kan vara strängare i kärnområden och lösare i 
randområden. I nuläget är variationer möjliga enbart i en enskild kommun, då är inte utvecklingen 

av samhällsstrukturen alltid optimal. Samtidigt kan man förtäta strukturen så att en någorlunda 
kollektivtrafik och upprätthållandet av service också är möjligt i fortsättningen. 

Deltagarna tog ett klart ställningstagande för att kunnandebasen bör breddas. En 
gemensam syn i båda diskussionsgrupperna var att kunnandet och verksamhetens kvalitet 
förbättrar resurserna genom att sammanslå personalen. Eftersom personalen som tar hand om 
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MBTMT-uppgifter skulle vara fler i en enhet, kunde man dela på uppgifter och sakkunnigheten 
ökar på ett annat sätt än nu. Behovet av köptjänster skulle minska när det i en större organisation 
hittas en person till en viss uppgift. Genom minskandet av köptjänster kan man vidareutbilda och 
fördjupa den egna personalens kunnande så att hela verksamhetsområdets kunnandenivå höjs. 

Samtidigt förbättras regionens konkurrenskraft i relation till grannregionerna och kommunerna.  
 

Inverkan på kommunekonomin i en möjlig kommunsammanslagning (inom MBTMT-tjänsterna) 
Man förväntar inte betydande omedelbara besparingar genom en sammanslagning. Men en 

sammanslagning förväntas leda till en effektivare användning av resurser. Tyngdpunkten lades på 
bibehållandet av en god hantering av tjänsterna och hållbart enligt ekonomiska och 

samhällsstrukturella grunder. Å andra sidan förväntas inte meller MBTMT-tjänsterna öka på 
utgifterna efter en kommunsammanslagning. Allmänt förväntas investeringarnas insats -avkastning 

relation öka, när kommunalteknikens och MBTMT-sidans investeringar riktas till en större 

användargrupp. Huvudtyngdpunkten ur en ekonomisk synvinkel är att säkra områdets 
investeringsförmåga, livskraft och förbättring av konkurrenskraften. I ett längre perspektiv 

förväntas inbesparingar inom kommunaltekniken, datasystemen, gemensamma maskin- och 
anorningsanskaffningar (asfaltmaskiner) och i gemensamma hyresbostadsbolag och/eller vatten 

och avloppsbolag. 
Det fanns ett stabilt stöd i diskussionen för att förstora och sammanslå bolag. I området 

finns flera små hyresbostadsbolag, där det finns behov av större grundreparationer och bolagen 
klarar inte av att klara det med nuvarande ställen, hyresnivå och ägandebas. I nyproduktion kunde 

gemensamma bolag försäkra hyreshusens plats i samhällsstrukturen. Genom att sammanslå 
vattenbolag försäkras grundvattnets kvalitet och gemensamma åtgärder på grundvattenområden 
och i krisvattenberedskapen. 
 
Nackdelar och hot med en sammanslagning 
Båda diskussionsgrupperna hittade även nackdelar och hotbilder. En större organisation förväntas 
bli för byråkratisk, stel samt tekniskt svår att närma sig ur servicepunkternas och invånarnas 
synvinkel. En direkt kontakt mellan invånare, planerare och tjänstemän är man rädd att förvinner. 
En större organisation är heller inte så smidig och ”hörsam” som en liten, även mellancheferna  kan 

bli för många. 
Landsbygds- och randområdenas öde gav upphov till diskussion. Blir dessa områden utan 

service och utveckling genom en sammanslagning? Kommer man att lägga ned servicepunkter och 
minska på lokala experiment? Exemplen från andra håll är inte uppmuntrande. Å andra sidan 
möjliggör en förtätning av samhällsstrukturen besparingar inom t.ex. kommunaltekniken, som kan 
användas till att ordna servicen på ett modernt sätt om man vill. 

Uleåborgs erfarenheter diskuterades: vems behov tjänar en kommunsammanslagning, 
kommuninvånarnas eller organisationens?  Å andra sidan konstaterades att områdets kommuner 

och städer ändå är såpass små att avståndet mellan invånare och förvaltning inte växer sig alltför 
stort. Dessutom är invånarkontakten i de minsta kommunerna (ex. Evijärvi) förminskad på grund 

av användandet av många köptjänster. En kommunsammanslagning eller en sammanslagning av 
organisationer borde ske med omsorg, så att strukturerna inte blir för stela och hotbilderna 

förverkligas. 
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Stegen vidare 
Resultatet av sparringen blir en del av MBT-arbetsgruppens mellanrapport till den politiska 
styrgruppen. Vid tillfället kom många saker fram som blev viktiga delar av arbetsgruppens 
slutsatser. I diskussionen kom det även fram förslag som är till nytta för kommunernas samarbete 

oberoende kommunstrukturutredningens utgång. 
I oktober 2014 behandlas kommunstrukturutredningens mellanrapport i alla sex 

kommuners styrelser. Kommunernas utlåtanden behandlas av styrgruppen som sedan ger vidare 
instruktioner för det fortsatta arbetet. Arbetsgruppernas slutrapporter färdigställs i december 

2014. Styrgruppens förslag utifrån kommunstrukturutredningen behandlas i kommunernas 
styrelser och fullmäktige i början av år 2015. 


